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Notarum index. 

Α — cod. Marcianus 471 

Á 

v NM RO 

.A? — manus secunda 

cod. Vaticanus 909 

DB? — manus antiqua correctrix 

b  — manus recentior 

cod. Parisinus 2712 

E? — manus recentiores 

cod. Laurentianus 32, 2 

| — manus correctrices ' 

cod. Palatinus 287 

p — manus recentior 

Passim memorantur: 

cod. Parisinus 2713 

a? — manus secunda 

a? — complures manus recentiores 

cod. Havniensis 417 

cod. Laurentianus 31, 15 

fragmenta Ambrosiana v. 1—102 edita ab Angelo Mai 

cod. Hierosolymitanus (81— 169. 777—830. 886—986. 1042 
— 1091) 

reliqui libri (respectis A B E L P) 

litera vel accentus erasus. 
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᾿ἱγχκόϑεσις ᾿Ανδρομιάχης. 

Νεοπτόλεμος ἐν τῇ Τροίᾳ γέρας λαβὼν τὴν ᾿Δἀνδρομά- 

χὴν, τὴν Ἕχτορος γυναῖκα, παῖδα ἔτεκεν ἐξ αὐτῆς. ὕστερον 

ὃὲ ἐπέγημεν Ερμιόνην, τὴν Μενελάου ϑυγατέρα. δίκας δὲ 
πρῶτον ἠτηχὼς τῆς ᾿Αχιλλέως ἀναιρέσεως τὸν ἐν Ζ]ελφοῖς 
᾿“πόλλωνα. πάλιν ἀπῆλθεν ἐπὶ τὸ χρηστήριον μετανοήσας, 

ἵνα τὸν ϑεὸν ἐξιλάσηται. ξηλοτύπως δὲ ἔχουσα πρὸς τὴν 

"Avógoudyqv ἡ βασιλὶς ἐβουλεύετο κατ᾽ αὐτῆς ϑάνατον, μετα- 
πεμψαμένη τὸν Μενέλαον" ἣ δὲ τὸ παιδίον μὲν ὑπεξέϑηκεν, 
αὐτὴ δὲ κατέφυγεν ἐπὶ τὸ ἱερὸν τῆς Θέτιδος. oí δὲ περὶ 
τὸν Μενέλαον καὶ τὸ παιδίον ἀνεῦρον καὶ ἐκείνην ἀπατή- 

σαντες ἀνήγειραν. καὶ σφάττειν μέλλοντες ἀμφοτέρους éxa- 

λύϑησαν Πηλέως ἐπιφανέντος. Μενέλαος μὲν οὖν ἀπῆλϑεν 
εἰς Σπάρτην, 'Eouióvy δὲ μετενόησεν εὐλαβηϑεῖσα τὴν παρ- 

ουσίαν τοῦ Νεοπτολέμου. παραγενόμενος δὲ ὁ Ὀρέστης 

ταύτην μὲν ἀπήγαγεν πείσας, Νεοπτολέμῳ δὲ ἐπεβούλευσεν᾽ 

ὃν xol φονευϑέντα παρῆσαν oí φέροντες. Πηλεῖ δὲ μέλλοντι 

τὸν νεχρὸν ϑρηνεῖν Θέτις ἐπιφανεῖσα τοῦτον μὲν ἐπέταξεν 

ἐν ΖΙελφοῖς ϑάψαι, τὴν δὲ ᾿ἀνδρομάχην εἰς Μολοσσοὺς ἀπο- 

Argumentum et personarum indicem add. τη. 2 in L lm: 1 
ὑπόϑεσις εὐριπίδου ἀνδρομάχης «, εὐριπίδου ἀνδρομάχης ὑπόϑεσις P 
2 τῇ om. P | τὴν om. LP 3 τὴν τοῦ DB | post αὐτῆς add. τὸν uo- 
Aorróv P 4 δὲ om. BL (add. m. 3) | ἐπέγημε E, ἔγημεν P | τὴν 
ἑρμιόνην Β΄, | μενέλεω B 5 ἠτηκὼς τὸν ἐν δελφοῖς ἀπόλλωνα περὶ 
τῆς ἀχιλλέως ἀναιρέσεως a | ἠτικὼς P corr. p | ἀχιλέως DB | ἀνερέ- 
σεως P 1584. ἡ βασιλὶς πρὸς τὴν ἀνδρομάχην E 8 ἐβούλετο κατὰ 
ταύτης P 11 ἀνεῦρον καὶ τὸ παιδίον E | καὶ ante τὸ om. B | ἀπ- 
αντήσαντες D 12 ἀνήγειραν L, ἤγειραν AB EaP 18 τοῦ πηλέως P 

15 περιγενόμενος a | ὃ om. a P 16 ἀπήγαγε DB et mut. in &»- 
ἤγαγε E, ἀνήγαγεν AP, ἀνήγαγε aL. | πείσας] εἰς σπάρτην P | δὲ 
om. B 17 ὃν] ot Aa, οἱ B (ὃν b) 19 ϑάψαι supra μένειν scr. 
B | ἀποστεῖλαι) Lascaris, ἀπέστειλεν vel ἀπέστειλε libri 

Tq 
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20 στεῖλαι μετὰ τοῦ παιδός, αὐτὸν δὲ ἀϑανασίαν προσδέξεσϑαι. 
τυχόντα δὲ αὐτῆς μακάρων νήσους οἰκήσειν. 

Ἢ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Φϑία, ὁ δὲ 

χορὸς συνέστηκεν ἐκ Φϑιωτίδων γυναικῶν. προλογίζει ᾽4ν- 

δρομάχη. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν δευτέρων. ὁ πρόλογος σαφῶς 

καὶ εὐλόγως εἰρημένος εὖ δὲ καὶ τὰ ἐλεγεῖα τὰ ἐν τῷ 

ϑρήνῳ τῆς ᾿ἀνδρομάχης. ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει ῥῆσις ᾿Ερμιό- 
vue τὸ βασιλικὸν οὐ φαίνουσα, καὶ ὁ πρὸς ᾿ἀνδρομάχην 

λόγος οὐ καλῶς ἔχων εὖ δὲ ὁ Πηλεὺς ὃ τὴν ᾿ἀνδρομάχην 
ἀφελόμενος. 

20 δὲ εἶπεν P  προσδέξεσϑαι] scripsi, προσδέχεσθαι libri 
21 τυχόντα... οἰκήσειν] Hermann, τυχὼν... ᾧκησεν libri (ὦκισεν LL) | 
δὲ ταύτης L | μακάρων] E. Schwartz, εἰς μακάρων libri 29—929 om. 
Aa, post personarum indicem habet P 22 ὑπόκειται) Wilamowitz, 
κεῖται libri 28 συνέστηκεν om. BE | προλογίξει δὲ EP 24 δὲ 
om. É | ὃ om. libri, addidit Lascaris | σαφὴς P 25 εὑρημένος 
Bergk | εὖ] Trendelenburg, ἔστι libi 26 τῆς ἑρμιόνης E 241 oo 
φαίνουσα)] Bergk, ὑφαίνουσα B.LLP (ὑποφαίνουσα Lascaris), ἐμφαί- 
vovoc E 28 καλῶς LP, κακῶς B E| ἔχων] εἰρημένος E | δὲ καὶ B, 
δὲ ἔχων καὶ E 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

᾿Ανδρομάχη. 

ϑεράπαινα. 

χορός. 

Ἑρμιόνη. 

Μενέλαος. 

ἹΜολοττός. 

Πηλεύς. 

τροφός. 

Ὀρέστης. 

ἄγγελος. 

Θέτις. 

Quem supra vides personarum ordinem habet L, nisi quod hic 
liber pro τροφός dat “ϑεράπων, hune ordinem exhibent AB: ἀνδρο- 
μάχη ϑεράπαινα ἑρμιόνη ὀρέστης χορός πηλεύς μενέλαος τροφός μολοτ- 
τός ἄγγελος (omisso. nomine ϑέτις), hune EP: ἀνδρομάχη ϑεράπαινα 
ἑρμιόνη ὀρέστης χορός (χορός ὀρέστης P) πηλεύς μενέλαος (μενέλαος πη- 
λεύς P) τροφός μολοττός ἄγγελος ϑέτις, hunc a: ἀνδρομάχη ϑεράπαινα 
ἑρμιόνη μενέλαος μολοττός χορός ὀρέστης πηλεύς τροφός ἄγγελος ϑέτις 



ANAPOMAXH. 

"Acwtvios γῆς σχῆμα, Θηβαία πόλις, 

ὅϑεν ποϑ᾽ ξἕδνων σὺν πολυχρύσῳ χλιδῇ 
Πριάμου τύραννον ἑστίαν ἀφικόμην 

δάμαρ. δοθεῖσα παιδοποιὸς "Exrogt, 

ξηλωτὸς ἔν ye τῷ πρὶν ᾿ἀνδρομάχη χρόνῳ, 5 

νῦν δ᾽. εἴ τις ἄλλη, δυστυχεστάτη γυνή; 

[ἐμοῦ πέφυκεν ἢ γενήσεταί ποτε] 

ἥτις πόσιν μὲν "Exvoo' ἐξ ᾿Ζχιλλέως 
ϑανόντ᾽ ἐσεῖδον, παῖδα δ᾽ ὃν τίέκτω πόδει 
διφϑέντα πύργων ᾿“στυάνακτ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑίων, 10 

ἐπεὶ τὸ Τροίας εἷλον Ἕλληνες πέδον. 

αὐτὴ δὲ δούλη τῶν ἐλευϑερωτάτων 
οἴκων νομισϑεῖσ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ εἰσαφικόμην 
τῷ νησιώτῃ Νεοπτολέμῳ δορὸς γέρας 

δοθεῖσα λείας Τρωικῆς ἐξαίρετον. 1ὅ 

Φϑίας δὲ τῆσδε καὶ πόλεως Φαρσαλίας 

σύγχορτα ναίω πεδί᾽, ἵν᾿ ἡ ϑαλασσία 
Πηλεῖ ξυνῴκει χωρὶς ἀνθρώπων Θέτις 

φεύγουσ᾽ ὅμιλον᾽ Θεσσαλὸς δέ νιν λεὼς 

Θετίδειον αὐδᾷ ϑεᾶς χάριν νυμφευμάτων. 20 

ἔνϑ᾽ οἶκον ἔσχε τόνδε παῖς ᾿Αχιλλέως. 
Πηλέα δ᾽ ἀνάσσειν γῆς ἐᾷ Φαρσαλίας, 

1 ϑηβαῖα A | πόλις ΒΡ (yo. καὶ δίχα 6 superscr. b), πόλι L, 
πτόλι T 6 εἴ τις AELP, οὔτις Bl (si super οὔ scr. b) ? schol. 
oL ὑποκριταὶ τὸν ἴαμβον προσέϑηκαν ὑπονοήσαντες εἶναι τὴν γραφὴν 
δὴ τίς, ἵν’ ἡ οὕτως: νῦν δὴ τίς ἄλλη, καὶ ἀντὶ τοῦ συγκριτικοῦ τὸ 
δυστυχεστάτη φασίν, eiecit, versum Valckenaer 8 ἀχιλέως DB corr. b 

9 παῖδα δ᾽ DB, παῖδ᾽ E, δὰ superscr. minio, παῖδα 9" r 10 ῥι- 
φϑέντα LB, διφέντα 11 τροίης P| versum delet Nauck 18 vo- 
μισϑεὶς A 16 x«l πόλεως Φαρσαλίας] fort. τῇ πόλει Φαρσαλίᾳ 
1V véo P corr. p 19 φέγγουσ et ϑεσαλὸς B 19 sq. delet Klin- 
kenberg 21 ἀχιλέως B corr. b 22 φαρσιλίας 4 



EYPIHILAOT ANAPOMAXH 1 

ξῶντος γέροντος σκῆπτρον οὐ ϑέλων λαβεῖν. 

χἀγὼ δόμοις τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίκτω κόρον, 

πλαϑεῖσ᾽ ᾿Αχιλλέως παιδί, δεσπότῃ δ᾽ ἐμῷ. 

καὶ πρὶν μὲν ἐν κακοῖσι κειμένην ὕμως 

ἐλπίς u' ἀεὶ προσῆγε σωϑέντος τέκνου 

ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν κἀπικούρησιν καχῶν᾽ 

ἐπεὶ δὲ τὴν Λάκαιναν ᾿Ερμιόνην γαμεῖ 

τοὐμὸν παρώσας δεσπότης δοῦλον λέχος. 80 

κακοῖς πρὸς αὐτῆς σχετλίοις ἐλαύνομαι. 

λέγει γὰρ ὥς νιν φαρμάκοις κεχρυμμένοις 

τίϑημ᾽ ἄπαιδα καὶ πόσει μισουμένην, 

αὐτὴ δὲ ναίειν οἶκον ἀντ᾽ αὐτῆς ϑέλω 

τόνδ᾽, ἐκβαλοῦσα λέκτρα τἀκείνης βία" 35 

ἁγὼ τὸ πρῶτον οὐχ ἑκοῦσ᾽ ἐδεξάμην, 

νῦν δ᾽ ἐκλέλοιπα" Ζεὺς τάδ᾽ εἰδείη μέγας. 

[ὡς οὐχ ἑκοῦσα τῷδ᾽ ἐκοινώϑην λέχει]. 

ἀλλ᾽ οὔ σφε πείϑω, βούλεται δέ μὲ κτανεῖν; 

πατήρ τε ϑυγατρὶ Μενέλεως συνδρᾷ τάδε. 40 

καὶ νῦν κατ᾽ οἴκους ἔστ᾽. ἀπὸ Σπάρτης μολὼν 

ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο δειματουμένη δ᾽ ἐγὼ 

δόμων πάροικον Θέτιδος εἰς ἀνάκτορον 

ϑάσσω τόδ᾽ ἐλϑοῦσ᾽. ἤν μὲ κωλύσῃ ϑανεῖν. 

Πηλεύς τε γάρ νιν ἔχγονοί τὲ Πηλέως 45 

σέβουσιν. ἑρμήνευμα Νηρῇδος γάμων. 

ὃς δ᾽ ἔστι παῖς μοι μόνος, ὑπεκπέμπω λάϑρᾳ 

ἄλλους ἐς οἴκους, μὴ ϑάνῃ φοβουμένη. 

ὃ γὰρ φυτεύσας αὐτὸν οὔτ᾽ ἐμοὶ πάρα 

προσωφελῆσαι, παιδί τ᾽ οὐδέν ἐστ᾽, ἀπὼν 50 

Lp σι 

23 om. A | ϑέλω mut. in ϑέλων B 24 ἄρσεν᾽ ἐκτίκτω D (corr. 

D), ἄρσενα vivo L 95 πλαϑεῖσ᾽ EL, πλαϑεὶσ A, πλασϑεῖσ᾽ BP. 

ἀχιλέως B corr.b | δ᾽] Elmsley, τ᾽ libri, γ᾽ Brunck 21 προῆγε olim 

Reiske 98 κἀπικουρήσεν 4 (κἀπικουρήσειν q), κἀπικούρησιν A?, 

χἀπικούφισιν Elmsley 29—31 om. B tribus lineis in fine paginae 

vacuis relictis, supplevit b 88 μισουμένην] fort. στυγουμένην, cr. 

151. 205 35 τῶνδ᾽ B óv superscr. b 36 τὸ πρόσϑεν B.E, yg. τὸ 

πρῶτον superscr. b 37 τάδ᾽] τάγ᾽ B.E (y in à mut. D), fort. τόδ᾽ 

38 delevit Nauck 40 μενέλαος B.E 48 δόμον BEP, ὧν super- 

ser. b | παρ᾽ οἶκον A, πάροικον mut. in παροίκων 17 44 ἄν us P 

46 vnojóos BLP, vnontóos A Eb 41 λάϑροα hbri 



8 ETPIIIIAOT 

Ζελφῶν κατ᾽ αἷαν, ἔνϑα Λοξίᾳ δίκην 
δίδωσι μανίας, f ποτ᾽ ἐς Πυϑὼ μολὼν 
ἤτησε Φοῖβον πατρὸς οὗ ᾿κτίνειν δώκην. 
εἰ πὼς τὰ πρόσϑε σφάλματ᾽ ἐξαιτούμενος 
ϑεὸν παράσχοιτ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εὐμενῆ. 55 

OEPAIIAINA, 

δέσποιν᾽ , ἐγώ τοι ΤΟΌΡΟΙΣ οὐ φεύγω τόδε 
καλεῖν σ᾽, ἐπείπερ καὶ κατ᾽ οἶκον ἠξίουν 
τὸν σόν. τὸ dump ἡνίκ᾽ ἠκοῦμεν πέδον. 
εὔνους δὲ καὶ σοὶ ξῶντί v ἢ τῷ σῷ πόύσει" 
καὶ νῦν φέρουσά δοι νέους ἥκω λόγους, 60 
φόβῳ μέν, εἴ τις δεσποτῶν αἰσϑήσεται., 
οἴχτῳ δὲ τῷ σῷ" δεινὰ γὰρ βουλεύεται 
Μενέλαος ἐς σὲ παῖς δ᾽, ἅ σοι φυλακτέα. 

AN. ὦ φιλτάτη σύνδουλε' σύνδουλος γὰρ εἶ 
τῇ πρόσϑ᾽ ἀνάσσῃ τῇδε. νῦν δὲ δυστυχεῖ" θὅ 
τί δρῶσι; ποίας μηχανὰς πλέχουσιν αὖ. 
[κτεῖναι ϑέλοντες τὴν παναϑλίαν &u£; 

OEP. τὸν παῖδά σου μέλλουσιν, ὦ δύστηνε σύ, 
κτενεῖν, ὃν ἔξω δωμάτων ὑπεξέϑου. 

4N. οἴμοι" πέπυσται τὸν ἐμὸν ἔκϑετον γόνον: το 
πόϑεν ποτ᾽; ὦ δύστηνος, ὡς ἀπωλόμην. 

OEP. οὐκ οἶδ᾽, ἐκείνων δ᾽ ἠσθόμην ἐγὼ τάδε; 
φροῦδος δ᾽ ἐπ᾽’ αὐτὸν Μενέλεως δόμων ἄπο. 

AN. ἀπωλόμην ἄρ᾽. ὦ τέκνον, κτενοῦσί σε 
δισσοὶ λαβόντες γῦπες" ὁ δὲ κεκλημένος 15 

52 4] Reiske, ἣν libri (ἣν A4) | aoc EL, τότ΄ AP et mut. in ποτ αὶ 53 οὗ «cive wj Hermann (τίνειν Barnes), o? κτείνει A Ba L, οὗ τίνει E P et schol, οὗ ᾽κτίνει a? (et d) 54 πρόσϑεν LP. 56 per- 
sonae nota erasa in 4 51 c om. L 58 τὸ σὸν mut. in τὸν σὸν 
E, schol. γράφεται τὸ σὸν 59 δ᾽ ἀεὶ σοὶ Hartung, δ᾽ ἐκεῖ col Bad- ham | ἦν libri 60 φέρουσαν B corr. b 62 βούλεται B P 
63 παῖδα B 65 τῇδε om. L, add. 1] δὲ om. P 66 πλέκουσιν αὖ scripto δὴ super αὖ E, πλέκουσιν (αὖ om.) L, πλέκουσι νῦν P 61 de-. levit Cobet 69 κτενεῖν Scripsi, κτείνειν libri 10 personae notam 3n ras. scr. L | πέπυσϑον Nauck, mavult versum 73 versui 69 sub- 
iungere Radermacher ΤΙ oro p D, ἀπωλόμαν P (super ἂν ras.) 

*9 αὐτὸ D (et Dindorf) | μενέλαος BE 74 ἀπωλλόμην Β᾽} ep: 
BE 75 γύπες B E| κεχτημένος Herwerden 

ἊΝ 



ANAPOMAXH g 

πατὴρ ἔτ᾽ ἐν “Ιελφοῖσι τυγχάνει μένων. 

GEP. δοχῶ γὰρ οὐκ ἂν ὧδέ σ᾽ ἂν πράσσειν κακῶς 
κείνου παρόντος᾽ νῦν δ᾽ ἔρημος εἰ φίλων. 

AN. οὐδ᾽ ἀμφὶ Πηλέως ἦλϑεν, ὡς ἥξει, φάτις; 
ΘΕΡ. γέρων y'éxsivog ὥστε σ᾽ ὠφελεῖν παρών. 80 
AN. καὶ μὴν ἔπεμψ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν οὐχ ἅπαξ μόνον. 

ΘΕΡ μῶν οὖν δοκεῖς σου φροντίσαι τιν᾽ ἀγγέλων; 
AN. πόϑεν; ϑέλεις οὖν ἄγγελος σύ μοι μολεῖν: 

ΘΕΡ, τί δῆτα φήσω χρόνιος οὖσ᾽ ἐκ δωμάτων; 
AN. πολλὰς ἂν εὕροις μηχανάς" γυνὴ γὰρ εἶ. 85 
ΘΕΡ. κίνδυνος" Eguióvq yàg οὐ σμικρὸν φύλαξ. 

AN. ὁρᾶς; ἀπαυδᾶς ἐν κακοῖς φίλοισι σοῖς. 

OEP. οὐ δῆτα μηδὲν τοῦτ᾽ ὀνειδίσῃς ἐμοί. 
ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ἐπεί τοι κοὐ περίβλεπτος βίος 
δούλης γυναικός. ἤν τι καὶ πάϑω κακόν. 90 

ΑΝ. χώρει vvv: ἡμεῖς δ᾽, οἷσπερ ἐγκείμεσϑ' ἀεὶ 

ϑρήνοισι καὶ γόοισι καὶ δακρύμασιν, 

πρὸς αἰϑέρ᾽ ἐκτενοῦμεν" ἐμπέφυκε γὰρ 

γυναιξὶ τέρψις τῶν παρεστώτων κακῶν 

ἀνὰ στόμ᾽ αἰεὶ καὶ διὰ γλώσσης ἔχειν. 95 

πάρεστι δ᾽ οὐχ ἕν ἀλλὰ πολλά μοι στένειν. 
πόλιν πατρῴαν τὸν ϑανόντα 9" Ἕκτορα 
στερρόν τε τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ ᾧ συνεζύγην 

δούλειον ἦμαρ ἐσπεσοῦσ᾽ ἀναξίως. 
χρὴ δ᾽ οὔποτ᾽ εἰπεῖν οὐδέν᾽ ὄλβιον βροτῶν. 100 
πρὶν ἂν ϑανόντος τὴν τελευταίαν ἴδῃς 
ὅπως περάσας ἡμέραν ἥξει κάτω. 

19 AN.| in 9s. mut. b, in &vóg. denuo recentior manus  πηλέος 
P | ἥξει BC, 5éo r 80—88 personarum notas om. B add. b 
80 γέρων γ᾽ L, γ᾽ om. r ὥστ᾽ ἐσὠφελεῖν A 81 ἐπ᾽ om. E 82 οὖν] 
o» P | ÓOoxsic cov A, Óoxsic σοι mut. in δοκεῖσ cov B, δοκεῖ cov L, 
δοκεῖ σοι EP 88 ϑέλοις L ϑέλεις l| μολεῖν σύ μοι P — 85 εὕὔρης E 

86 σμικρὸν D, σμικρὰ r 87 κακοῖσι P 88 μηδ᾽ ἕν A | τού- 
τῶν P 89 ἐπί B ἐπεί b | schol. κατ᾽ ἐνίους δὲ γράφεται χωρὶς τοῦ 
οὐ καὶ περίβλεπτος, ὥστε ἐν εἰρωνείᾳ τοὐναντίον λέγεσϑαι 91 νυν 
LP, νῦν r | ἐγκείμεϑ᾽ A 92 δακρύμασιν LL, δαπρύμασι r 98 αἰεὶ P, 
ἀεὶ r 99 δούλειον B sinc. mut. b | ἧμαρ AP 100 ante v. σὴ 
L, γνώ(μη) Pb, zoo. A | οὐδὲν A 102 ἥκει Herwerden 
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᾿Ιλίῳ αἰπεινᾷ Πάρις οὐ γάμον ἀλλά τιν᾽ ἄταν 
2 , ? ? , 2 /, £ , 

ἡγαγετ᾽ εὐναίαν ég ϑαλάμους EAtvav. 

ἃς ἕνεκ᾽, ὦ Τροία, δορὶ καὶ πυρὶ δηιάλωτον 10ὅ 
εἷλέ σ᾽ ὁ χιλιόναυς "Ελλάδος ὠκὺς "owe 

b! Ν 3: JN , e ' M , 

καὶ τὸν ἐμὸν μελξας πόσιν ExroQo, τὸν περὶ τείχη 

εἵλκυσε διφρεύων παῖς ἁλίας Θέτιδος" 

αὐτὰ δ᾽ ἐκ ϑαλάμων ἀγόμαν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσας, 

δουλοσύναν στυγερὰν ἀμφιβαλοῦδα κάρα. 110 

πολλὰ δὲ δάκρυά μοι κατέβα χροός, ἁνίκ᾽ ἔλειπον 
ἄστυ τε καὶ ϑαλάμους καὶ πόσιν ἐν κονίαις. 

ὥμοι ἐγὼ μελέα, τί μὲ χρῆν ἔτι φέγγος ὁρᾶσϑαι 

᾿“Ερμιόνας δούλαν; ἃς ὕπο τειρομένα 
πρὸς τόδ᾽ ἄγαλμα ϑεᾶς ἱκέτις περὶ χεῖρε βαλοῦσα 115 
τάκομαι ὡς πετρίνα πιδακόεσσα λιβάς. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦ γύναι. ἃ Θέτιδος δάπεδον καὶ ἀνάκτορα ϑάσσδεις 

δαρὸν οὐδὲ λείπεις. stroph. 

Φϑιὰς ὅμως ἕμολον ποτὶ σὰν ᾿“σιήτιδα γένναν, 

εἴ τί σοι δυναίμαν 120 

ἄκος τῶν δυσλύτων πόνων τεμεῖν, 

ov σὲ καὶ “Ερμιόναν ἔριδι στυγερᾷ ovvéxAncav 

τλάμον᾽ ἀμφὶ λέκτρων 

διδύμων ἐπίκοινον ἐοῦσαν 

ἀμφὶ παῖδ᾽ ᾿Ζχιλλέως. 125 

103 ante v. &vó. AL | αἰπεινὰν A, αἰπεινὰ BL, αἰπεινᾷ bl | γά- 
μον] fort. »vóv 104 ἀγάγετ᾽ Dindorf | ἑλένην P 105 dc ATP 
(ἃς p)| ἕνεκ᾽ ὦ] ἕνεκα Βὶ ἕνεκ᾽ ὦ b | voote 4 τροῖαι .A?, τροίαν .B 
(τροία b) | δηιάλωτον Pb et ex διηάλωτον corr. L, δὴ ἁλωτὸν 4 B, δὴ 
ἁλωτὸν Ea 106 ὠκὺς] ὀξὺς Schaefer, ὠμὸς Nauck 107 τείχει Εἰ 

108 roris ἁλίας ϑέτιδος εἴλκυσε διφρεύων 17 (β α superscr. ἢ 
109 αὐτὴ P, αὐτὰ B ἡ super à scr. ὃ | ἀγόμαν᾽κ A, ἄγομαι DB | ϑα- 
λάσσας DB, ϑαλάσσης v 111 ἔλιπον (Éb*x* P) mut. in ἔλειπον LI 
(su rescr. 1), ἔλιπον v 113 ὦμοι Á | us χρῆν L, us χρὴν D, μ᾽ ἐχρῆν 
rb 114 ἑρμιόνης P | ἧς P | ὑποτειρομένα ἘΡ 115 χεῖρα apo- 
srapha | βαλοῦσα] λαβοῦσα E 117 ἀνάχκτορον L 118 δηρὸν P 
119 ὅμως bis scriptum, semel eradi coeptum in A | ἀσιάτιδα LL | γέ- 
ναν Α 121 τῶν δυσλύτων πόνων ἄκος P | τεμεῖν] εὑρεῖν in fime v. 
Scr. 1n rasura / et ante 122 rasura in LL 122 συνέχληισαν A, cvv- 
ἔχλεισαν IL, συνεχλήϊσαν r 128 τλάμον᾽ P, τλάμονα A B.E, τλάμων L | 
λεχῶν P 125 ἀχιλῆος mut. in ἀχιλέως D, ἀχιλλῆος Εἰ 
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γνῶϑι τύχαν λόγισαί τ᾽ ἄπορον κακὸν εἰς ὕπερ ἥκεις " 

δεσπόταις ἁμιλλᾷ antistr. 

'"Ilàiàg οὖσα κόρα “ακεδαίμονος ἐγγενέταισι. 

λεῖπε δεξίμηλον 

δόμον τᾶς ποντίας ϑεοῦ. τί GOL 130 

καιρὸς ἀτυξομένᾳ δέμας αἰκέλιον καταλείβειν 

δεσποτῶν ἀνάγκαις; 

τὸ κρατοῦν δέ δ᾽ ἔπεισι. τί μόχϑον 

οὐδὲν οὖσα μοχϑεῖς; 184 

ἀλλ᾽ ἴϑι λεῖπε ϑεᾶς Νηρηίδος ἀγλαὸν ἕδραν, stroph. 
- ? Susi. 132—N , γνῶϑι δ᾽ ovo ἐπὶ ξένας 

διωὶς ἐπ᾽ ἀλλοτρίας πόλεως. 

ἔνϑ᾽ οὐ φίλων τιν᾽ εἰσορᾷς 
σῶν, ὦ δυστυχεστάτα. 
παντάλαινα νύμφα. 140 

οἰκτροτάτα γὰρ ἔμοιγ᾽ £uoAsg, γύναι ᾿Ιλιάς. οἴκους 

δεσποτῶν ἐμῶν" φόβῳ δ᾽ antistr. 

ἡσυχίαν ἄγομεν, τὸ δὲ σὸν 

οἴκτῳ φέρουσα λανϑάνω, 
μὴ παῖς τᾶς Διὸς κόρας : 145 

[σοί] uw εὖ φρονοῦσαν εἰδῇ 

126 τ᾽ ἄπορον] scripsi, τὸ παρὸν libri 128 ἐγγενέταισι A Eb, 
ἐγγενεταῖσι B, ἐκγενέταισι P, ἐχγενέτῃσι 1, 199 λίπε mut. in λεῖπε E 
130 τὰς AP | ποντίου L| ϑεᾶς LP (ov superscr. P) | τί] Musgrave, 
τίς libri 131 αἰκέλιον] Barnes, ἀεικέλιον libri (ἀεικέλειον mut. in 

ἀεικέλιον 1.) | καταλείβειν) fort. κατατήκειν 182 δυσπότμοις ἐν ἄταις 
Jacobs | ἀνάγκη B o super ἡ scr. b 133 κράτος AP, yo. τὸ κρά- 
rog superscr. b | σ᾽ ἔπεισι] Hermann, σε πείσει libri, cfr. schol. κατα- 
λήψεται, ἀντὶ vo): οἱ δεσπόται κατὰ σοῦ ἐλεύσονται 135 νηρηΐδος 
B E. νηρῆιδος A, νηρῇδος LP | ἀγλαὸν B, ἡ super o scr. b, ἀγλαὴν P | 
ἔδραν]) yo. £0og in marg. L 136 ἐπὶ ξένας] ἀμήχανος C. Busche 
137 δμὼς B ig superscr. et ς del. ὃ 138 φίλον L, sed compen- 
dium ' (— ov) ex alio compendio correctum videtur 140 παντά- 
Acwe| τάλαινα P, ὦ ante παντάλαινα add. 1 142 δεσποτῶν ἐμῶν" 
φόβῳ δ᾽] Nauck, δεσποτῶν δ᾽ ἐμῶν φόβῳ libri 143 ἁσυχίαν Din- 
dorf | τὸ δὲ σὸν] fort. τὸ τεὸν δ᾽ 144 λανϑάνω] scripsi, τυγχάνω 
libri 145 τὰς A et mut. in τᾶς EL 146 σοὶ delevit Hartung | 

siój| Musgrave, ἴδῃ libri, sed in E ante x: ras., fuisse videtur z | post 
146 lacunam statuit Musgrave, cfr. 154 
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EPMIONH. 

κόσμον μὲν ἀμφὶ κρατὶ χρυσέας χλιδῆς 
᾿στολμόν τὲ χρωτὸς τόνδε ποικίλων πέπλων 

οὐ τῶν ᾿Αχιλλέως οὐδὲ Πηλέως ἄπο 

δόμων ἀπαρχὰς δεῦρ᾽ ἔχουσ᾽ ἀφικόμην, 150 

ἀλλ᾽ ἐκ Δακαίνης Σπαρτιάτιδος χϑονὸς 
Μενέλαος ἡμῖν ταῦτα δωρεῖται πατὴρ 

πολλοῖς σὺν ξδνοις, ὥστ᾽ ἐλευϑεροστομεῖν. 
ὑμᾶς μὲν οὖν τοῖσδ᾽ ἀνταμείβομαι λόγοις" 
σὺ δ᾽ οὖσα δούλη καὶ δορίκτητος γυνὴ 155 
δόμους κατασχεῖν ἐκβαλοῦσ᾽ ἡμᾶς ϑέλεις 

τούσδε. στυγοῦμαι δ᾽ ἀνδρὶ φαρμάκοισι σοῖς. 
νηδὺς δ᾽ ἀκύμων διὰ σέ μοι διόλλυται" 

δεινὴ γὰρ Ἠπειρῶτις ἐς τὰ τοιάδε 

ψυχὴ γυναικῶν" ὧν ἐπισχήσω σ᾽ ἐγώ, 160 
κοὐδέν σ᾽ ὀνήσει δῶμα Νηρῇδος τόδε. 

οὐ βωμὸς οὐδὲ ναός, ἀλλὰ κατϑανῇ. 
ἣν δ᾽ οὖν βροτῶν τίς σ᾽ ἢ ϑεῶν σῶδαι ϑέλῃ, 
δεῖ σ᾽ ἀντὶ τῶν πρὶν ὀλβίων φρονημάτων 

πτῆξαι ταπεινὴν προσπεσεῖν τ᾽ ἐμὸν γόνυ. 165 
δσαίρειν vs δῶμα τοὐμὸν £x χρυδσηλάτων 

τευχέων χερὶ σπείρουσαν ᾿Δχελῴου δρόσον, 

γνῶναί 9' ἵν᾿ εἶ γῆς. οὐ γάρ ἐσϑ’ Ἕχτωρ τάδε. 
οὐ Πρίαμος οὐδὲ Φρύγιος. ἀλλ᾽ ᾿Ελλὰς πόλις: 

ἐς τοῦτο δ᾽ ἥκεις ἀμαϑίας, δύστηνε σύ, 170 
ἣ παιδὶ πατρός, ὃς σὸν ὥλεσεν πόδιν, 

τολμᾷς ξυνεύδειν καὶ τέκν᾽ αὐϑέντου πάρα 

148 στολμων mut. in στολμόν P, στόλον L τόνδε AL, τῶνδε r 
149 ἀχιλέως B — 150 ἀἁιφικόμην 4 161 οὗκ Λακαίνης Nauck | σπαρ- 
τιάδος LL, mut. in σπαρτιάτιδος | 153 ἔδνοις AL (ἔδνοις ἢ 

154 τοῖσδ᾽ L τοιοῖσδ᾽ vr (unde τοιοισίδ᾽ ἀνταμείβομαι, expulso vocabulo 
λόγοις, coniecit Kirchhoff) | ἀμείβομαι P 158 νηδύς τ᾽ Lenting 
159 ἡπειρῶτις 11, 160 ψυχὴ] τέχνη Nauck 161 νηρῇδος LP, νη- 
ρηΐδος v 168 óx* mut. in οὖν DB (rescr. b) | 9sàv τίς σ᾽ ἢ βροτῶν 
P | τίς σ᾽] τί σ᾽ A, τίς E | σώσαι A | βροτῶν τιν᾽ ἢ ϑεῶν σῶσαί σὲ λῇς 
Herwerden 165 προυσπεσεῖν A 166 vs] v0 L ve | 167 τεύ- 
ysov B | χειρὶ (εν 1n & corr. E) σπείρουσαν Β E, περισπείρουσαν P, χερὶ 
σπείρασαν LL («c6 1n ovo mut. ἢ) 108 ἵν᾽ ἡ B, ἵνα E 169 Φρύ- 
γιος} olim Hermann, χρυσός libri 170 voxx*x mut. in τοῦτο δ᾽ L 

171 7  ἣ A? | ààses B 172 τολμᾷ B | αὐϑεντῶν J. Heiland 
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τίκτειν. τοιοῦτον πᾶν τὸ βάρβαρον γένος" 

πατήρ τε ϑυγατρὶ παῖς τε μητρὶ μίγνυται 
κόρη τ᾽ ἀδελφῷ, διὰ φόνου δ᾽ οἵ φίλτατοι 175 
χωροῦσι. καὶ τῶνδ᾽ οὐδὲν ἐξείργει νόμος. 
ἃ μὴ παρ᾽ ἡμᾶς ἔσφερ᾽ ̓  οὐδὲ γὰρ καλὸν 

δυοῖν γυναικοῖν ἄνδρ᾽ ἕν᾽ ἡνίας ἔχειν, 

ἀλλ᾽ ἐς μίαν βλέποντες εὐναίαν Κύπριν 

στέργουσιν. ὅστις μὴ κακῶς οἰκεῖν ϑέλει. 180 

XO. ἐπίφϑονόν τι χρῆμα ϑηλείας φρενὸς 

καὶ ξυγγάμοισι δυσμενὲς μάλιστ᾽ ἀεί. 
ΑΝ. φεῦ gei 

κακόν ys ϑνητοῖς τὸ νέον ἔν τὲ τῷ νέἕῳ 
τὸ μὴ δίκαιον ὅστις ἀνθρώπων ἔχει. 185 

ἐγὼ δὲ ταρβῶ μὴ τὸ δουλεύειν μέ σοι 

λόγων ἀπώσῃ πόλλ᾽ ἔχουσαν ἔνδικα. 
ἣν δ᾽ αὖ κρατήσω. μὴ zi τῷδ᾽ ὄφλω βλάβην᾽ 
οὗ γὰρ πνέοντες μεγάλα τοὺς κρείσσους λόγους 

πιχρῶς φέρουσι τῶν ἐλασσόνων ὕπο. 190 

ὅμως δ᾽ ἐμαυτὴν οὐ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 
εἶπ᾽, ὦ νεᾶνι., τῷ σ᾽ ἐχεγγύῳ λόγῳ 
πεισϑεῖσ᾽ ἀπωϑῶ γνησίων νυμφευμάτων; 

ὡς ἡ 4άκαινα τῶν Φρυγῶν μείων πόλις, 

τύχῃ δ᾽ ὑπερϑεῖ τἄμ᾽ ἐλευϑέραν δ᾽ δρᾷς; 195 
ἢ τῷ νέῳ τε καὶ σφριγῶντι σώματι 
πλούτου τε μεγέϑει καὶ φίλοις ἐπηρμένη 

οἶκον κατασχεῖν τὸν σὸν ἀντὶ σοῦ ϑέλω; 
πότερον ἵν᾿ αὐτὴ παῖδας ἀντὶ σοῦ τέκω 
δούλους ἐμαυτῇ τ᾽ ἀϑλίαν ἐφολκίδα:; 200 

173 τοιοῦτον LP, τοιοῦτο 7 175 7] δ᾽ E 177 uijj om. E 
178 yvvouxoiv] γυναικοῖν κακοῖν E 180 ϑέλει C, ϑέλοι r 181 ϑη- 
λείας φρενὸς Stob. fl. 73, 18 et schol. ἄλλως: ϑηλείας φρενός ἀντὶ τοῦ 
ἡγήλεια φρήν] ϑηλειῶν ἔφυ libri 182 ξὺν γάμοισι E 184 ἐν δὲ 
Stob. fl. 52,1 188 τῷδ᾽] τῶν 4 τῶδ᾽ A?, τόδ᾽ B ó super ὁ scr. b 
189 τοὺς xosíocovc| fort. κρείσσονας 190 ὕπο] ἄπο Hermann 
191 ἀλώσομαι AB et mut. in ἁλώσομαι E 192 νεάνι AB. 198 &z- 
ώϑω A 194 τῶν] τῆς Scaliger 195 τἄμ᾽ ἐλευϑέραν 9'| Lenting 
(nisi quod ἐλεύϑερόν scripsit), κἄμ᾽ (wow A, *w«w B κἄμ᾽ b, κάμ᾽ E) 
vel καί μ᾽ (LP) ἐλευϑέραν libri 191 πλούτου] Brunck, πόλεως libri 
198 κατὰ σχεῖν A | versum delet Cobet 199 αὐτῆ BE 200 ἐμαυτὴ LL, 
ἐμαυτῇ y Hermann 
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ἢ τοὺς ἐμούς τις παῖδας ἐξανέξεται 

Φϑίας τυράννους Óvrag, ἢν σὺ μὴ τέκῃς; 

φιλοῦσι γάρ μ᾽ Ἕλληνες Ἕκτορός τ᾽ ἄπο. 
αὐτή T ἀμαυρὰ κοὐ τύραννος ἦ Φρυγῶν. 
οὐκ ἐξ ἐμῶν σε φαρμάκων στυγεῖ πόσις. 205 

ἀλλ᾽ εἰ ξυνεῖναι μὴ ᾿᾽πιτηδεία κυρεῖς. 
φίλτρον δὲ καὶ τόδ᾽" οὐ τὸ κάλλος, ὦ γύναι. 
ἀλλ᾽ ἀρεταὶ τέρπουσι τοὺς ξυνευνέτας. 
σὺ δ᾽ ἤν τι χνισϑῆς, ἡ Δάκαινα μὲν πόλις 
μέγ᾽ ἐστί, τὴν δὲ Σκῦρον οὐδαμοῦ τιϑεῖς, 210 
πλουτεῖς δ᾽ ἐν οὐ πλουτοῦσι, Μενέλεως δέ σοι 

μείζων ᾿4χιλλέως. ταῦτά τοι σ᾽ ἔχϑει πόσις. 
χρὴ γὰρ γυναῖκα, κἂν κακῷ πόσει δοθῇ. 

στέργειν ἅμιλλάν τ᾽ οὐκ ἔχειν φρονήματος. 

εἰ δ᾽ ἀμφὶ Θρήκην χιόνι τὴν κατάρρυτον 215 
τύραννον ἔσχες ἄνδρ᾽, Vv ἐν μέρει λέχος 
δίδωσι πολλαῖς εἷς ἀνὴρ κοινούμενος, 

ἔκτεινας ἂν τάσδ᾽; εἶτ᾽ ἀπληστίαν λέχους 

πάσαις γυναιξὶ προστιϑεῖσ᾽ ἂν ηὑρέϑης. 

αἰόσχρόν γε" καίτοι χείρον᾽ ἀρσένων νόδον 290 

ταύτην vocoUusv, ἀλλὰ προύστημεν καλῶς. 

ὦ φίλτατ᾽ "Exvog, ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν σὴν χάριν 
σοὶ καὶ ξυνήρων, εἴ τί 66 σφάλλοι Κύπρις, 

καὶ μαστὸν ἤδη πολλάκις νόϑοισι Goto 

ἐπέσχον. ἵνα coL μηδὲν ἐνδοίην πικρόν. 395 
καὶ ταῦτα δρῶσα τῇ ἀρετῇ προσηγόμην 

πόσιν" σὺ δ᾽ οὐδὲ ῥανίδ᾽ ὑπαιϑρίας δρόσου 

201 4j B 5 203 fort. Ἕκτορος χάριν 204 fort. αὐτὴ δ᾽ | 
ἀμαυρᾶ B ἀμαυρὰ b | ἦν libri (ἣν 4) 207 γῦναι A 208 αἱ ἀρε- 
ταὶ ABE, αἱ ᾽ρεταὶ LP | τέρπουσι om. 2210 τιϑεῖς B τίϑης b, 
τίϑεις mut. in τίϑης P, τίϑηις A, τίϑης EL 211 μενέλαος A 
212 ἀχιλέως B, &yv*Asoc .L. à super 4 scr. 1 ἐχϑεῖ AD 213 χρῆν D, 
fort. δεῖ | fort. κἂν πόσει φαύλῳ συνῇ 214 ἄμιλλαν A — 215 τὴν om. E 

216 λέχους P 2117 χοινούμενος BEP (u super prius v scr. D), 
κοιμώμενος Α 1, 219 προστιϑεῖς A | εὑρέϑης libn 220 sq. delet 
H. Hirzel 220 χεῖρον .E | ἀρσένων] &vov L 221 προὔστημεν B.L, 
προύστημεν ἰ 228 ξυνήρων B ἡ ἴῃ sz mut. b | εἴ τι σὲ σφάλλοι E, 
εἶ τι σὲ σφάκ κοι IL, si τι σε σφάλοι Pbl, εἴ τίς σε σφάλοι A, εἰ τι σ᾽ 
ἐσφάλη B 224 μασϑὸν DB corr. b | ἤδη] fort. ἕλκειν 225 ἐπεῖχον 
Nauck | évóon» P 226 τῇ ᾿ρετῇ ΠΡ 221 ὑπ᾽ αἰϑρίας DB corr. b 
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τῷ σῷ προσίξειν ἀνδοὶ δειμαίνουσ᾽ ἐᾷς. 
μὴ τὴν τεκοῦσαν τῇ φιλανδρίᾳ,. γύναι. 

ξήτει παρελθεῖν" τῶν κακῶν γὰρ μητέρων 280 

φεύγειν τρόπους χρὴ παῖδας αἷς ἔνεστι νοῦο. 
ΧΟ. δέσποιν᾽, ὅσον δοι ῥαδίως προσίσταται., 

τοσόνδε πείϑου τῇδε συμβῆναι λόγοις. 

EP. τί δεμνομυϑεῖς κείς ἀγῶν᾽ ἔρχῃ λόγων. 

ὡς δὴ σὺ σώφρων, τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ σώφρονα: 335 
AN. οὔκουν ἐφ᾽ oig γε νῦν καϑέστηκας λόγοις. 

EP. ὃ νοῦς ὃ σός μοι μὴ ξυνοικοίη. γύναι. 

AN. νέα πέφυκας καὶ λέγεις αἰσχρῶν πέρι. 

EP. σὺ δ᾽ οὐ λέγεις γε, δρᾷς δέ μ᾽ εἰς ὅσον δύνῃ. 

AN. οὐκ αὖ σιωπῇ Κύπριδος ἀλγήσεις πέρι; 940 
EP. τί ὃ᾽; οὐ γυναιξὶ ταῦτα πρῶτα πανταχοῦ; 

AN. καλῶς γε χρωμέναισιν" εἰ δὲ μή, οὐ καλά. 

EP. οὐ βαρβάρων νόμοισιν οἰκοῦμεν πόλιν. 

AN. κἀκεῖ τά γ᾽ αἰσχρὰ κἀνθάδ᾽ αἰσχύνην ἔχει. 
EP. cog" σοφὴ σύ᾽ κατϑανεῖν δ᾽ ὅμως σε δεῖ. 
AN. ὁρᾶς ἄγαλμα Θέτιδος ἐς σ᾽ ἀποβλέπον; 

EP. μισοῦν γε πατρίδα σὴν ᾿Αχιλλέως φόνῳ. 
AN. Ἑλένη νιν ὥλεσ᾽, οὐκ ἐγώ, μήτηρ δὲ σή. 
EP. ἢ καὶ πρόσω γὰρ τῶν ἐμῶν ψαύσεις κακῶν; 
AN. ἰδοὺ σιωπῶ κἀπιλάξυμαι στόμα. 250 
EP. ἐκεῖνο λέξον, οὗπερ εἵνεκ᾽ ἐστάλην. 
AN. λέγω σ᾽ ἐγὼ νοῦν οὐκ ἔχειν ὅσον σε δεῖ. 

n2 
OH 

σι 

280 γὰρ] δὲ Elmsley 281 παῖδας αἷς] scripsi ut olim Nauck, 
τέκνα οἷς Α, τέκν᾽ οἷς r (ὅσοις super oig ser. D, τέκν᾽ αἷς Stob. fl. 74,21 

232 παρίσταται P  — 233 fort. τῆσδε 286 οὐκοῦν 4.8 (οὔκουν b) 
288 sq. ante 240 suspecti — 239 sq. om. P in marg. add. p 289 δύνᾳ 
Porson 240 αὖ E, e? A, Qv r 241 πρῶτα ταῦτα L | πανταχῆ P 
242 καλῶς P, ναί (separato versu in A.B) καλῶς 1 (ναί ante καλῶς 
circulo inclusit et veí super καλῶς scr. ἢ) [ καλά] καλῶς L 344 τ᾽ γ᾽ 
A, τάδ᾽ P | κἀνθάδ᾽ A 245 δ᾽ om. B add. b | δεῖ] fort. χρή 
246 ἀποβλέπων AA, &mo[Afz»** mut. in ἀποβλέπον L, ἐπιβλέπον E 
247 ἀχιλέως B corr. b 248 ἑλένη νιν EP et ex ἑλένην corr. L, 
ἑλένην vw B, ἑλένην A | Κύπρις νιν ὥλεσ᾽, οὐκ ἐγώ, μήτηρ τε σή Hart- 
man, ἄλλη νιν ὥλεσ᾽, οὐκ ἐγώ, μήτηρ δὲ σή Herwerden 249 ἢ Eb 
Lp, ABP 501 οὔπερ B εἴνεκ᾽ C, οὔνεκ᾽ AL, ἕνεκ᾽ B Prom"E| 
ἐστάλην] ἐνθάδ᾽ ixdvo B E, yo. ἐστάλην superscr. B, yo. ἕνεκ᾽ ἐστόλην 
minio superscr. in E 252 sq. personarum notas om. B 252 ὅσον] 
οἷόν Nauck 
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EP. λείψεις τόδ᾽ ἁγνὸν τέμενος ἐναλίας 9500; 

AN. εἰ μὴ ϑανοῦμαί γ᾽ εἰ δὲ μή. οὐ λείψω ποτέ. 
EP. ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε, κοὐ μενῶ πόσιν μολεῖν. | 255 
AN. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν πρόσϑεν ἐκδώσω μέ σοι. 

EP. πῦρ σοι mgocoíco, κοὐ τὸ σὸν προδκέψομαι., 

AN. σὺ δ᾽ οὖν κάταιϑε᾽ ϑεοὶ γὰρ εἴσονται τάδε. 
ΕΡ καὶ χρωτὶ δεινῶν τραυμάτων ἀλγηδόνας. 

AN. σφάζ᾽, αἵμάτου ϑεᾶς βωμόν, ἣ μέτεισί δε. 200 

EP. ὦ βάρβαρον σὺ ϑρέμμα καὶ σκληρὸν ϑράσος. 
ἐγκαρτερεῖς δὴ ϑάνατον; ἀλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἕδρας 
ἐκ τῆσδ᾽ ἑκοῦσαν ἐξαναστήσω τάχα" 
τοιόνδ᾽ ἔχω Gov δέλεαρ. ἀλλὰ γὰρ λόγους 

κρύψω. τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ σημανεῖ τάχα. 265 
κάϑησ᾽ £ügcíc καὶ γὰρ εἰ πέριξ σ᾽ ἔχει 
τηκτὸς μόλυβδος. ἐξαναστήσω σ᾽ ἐγὼ 

- 
e πρὶν ᾧ πέποιϑας παῖδ᾽ ᾿4χιλλέως μολεῖν. 

AN. πέποιϑα. δεινὸν δ᾽ ἑρπετῶν μὲν ἀγρίων 

ἄκη βροτοῖσι ϑεῶν καταστῆσαί τινα" 210 

ὃ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχίδνης καὶ πυρὸς περαιτέρω, 

οὐδεὶς γυναικὸς φάρμακ᾽ ἐξηύρηκέ mo 

[κακῆς τοσοῦτόν ἐσμὲν ἀνθρώποις κακόν.] 

ΧΟ. 4 μεγάλων ἀχέων ἄρ᾽ ὑπῆρξεν. ὅτ᾽ stroph. 
᾿Ιδαίαν ἐς νάπαν 215 

ἦλϑεν Μαίας vs καὶ zhióg τόκος, 
τρίπωλον ἅρμα δαιμόνων 

ἄγων τὸ καλλιζυγές. 

ἔοιδι στυγερᾷ κεκορυϑμένον εὐμορφίας 

254 εἰ μὴ mut. in εἰ μὲν E 255 ἄραρε L ἄρηρε |l | μένῷῶ E 
(^ minio rescr.), μένω v 256 μην EL, μκν P μὴν p | ἐκδώσομαι B 
s super oc, scr. b 258 τόδε E 260 αἵματος P | ϑεὰς 4|ὴ B 
corr. b 269 δε P δὴ p 264 τοῖον δ᾽ B 266 c6' om. EP 
267 μόλιβδος L 268 ᾧ] ὃν P| ἀχιλέως B corr. b 210 βροτοῖς P 
καταστῆσαι, Stob. fl. 73, 19, κ»κκκαταστῆσαι P, ἐγκαταστῆσαι v 211 om. 
P add. p|90] Dobree, ἃ libri 2172 γυναικὸς οὐδεὶς Cobet | ἐξεύρηκε 
libn 218 τοιοῦτον P | ἀνθρώποισι L, ἀνθρώποισιν l, (vov P 'c super 
οι add. p | versum delevit Cobet 914 5 A | τἄρ᾽ BEL ἀδ 1 
215 sq. ἐς ᾿Ιδαίαν ἦλϑεν ἅπαν P | sig AL | ἦλϑεν] scripsi, ἦλϑεν ὃ 
libri (249^ ὁ 1) 276 τέλος A, γόνος P 218 καλλίξυγες AP, καλί- 
ζυγες B 2179 ἔριδι A | εὐμορφίας] ἀγλαΐας Headlam 
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Φ 280 σταϑμοὺς ἐπὶ βούτα 

βοτῆρά τ᾽ ἀμφὶ μονότροπον νεανίαν 

ἔρημόν 9' ἑστιοῦχον αὐλάν. 

ταὶ δ᾽ ἐπεὶ ὑλόκομον νάπος ἤλυϑον, antistr. 
οὐρειᾶν πιδάκων 285 

νίψαντ᾽ αἰγλᾶντα σώματα ῥοαῖς" 

ἔβαν δὲ Πριαμίδαν. ὑπερ- 
βολαῖς λόγων δ᾽ εὐφρόνων 

πκαραβαλλόμεναι Κύπρις εἷλε λόγοις Sergio 

τερπνοῖς μὲν ἀκοῦσαι. 290 

πικρὰν δὲ σύγχυσιν βίου Φρυγῶν πόλει 

ταλαίνᾳ περγάμοις τε Τροίας. 

ἀλλ᾽ εἴϑ᾽ ὑπὲρ κεφαλὰν ἔβαλεν κακὸν stroph. 

& τεκοῦσά viv [Πάριν] 

πρὶν ᾿Ιδαῖον κατοικίσαι λέπας. 295 

ὅτε viv παρὰ ϑεσπεσίῳ δάφνα 

βόασε Κασάνδρα κτανεῖν, 
μεγάλαν Πριάμου πόλεως λώβαν. 

τίν᾽ οὐκ ἐπῆλϑε, ποῖον οὐκ ἐλίσσετο 

δαμογερόντων βρέφος φονεύειν; 800 

280 ἐπιβούτα L, ἐπιβοῦτα B, fort. ἐπὶ βούτας 281 βοτῆρ᾽ EL 
βοτῆρα τ᾽ | 283 ταίδ᾽ BP sed αἐ ex α corr. p, ταίδε δ᾽ L ται 
reser. /, fort. o? δ᾽ | ὑλοκόμον libri | ἦλϑον B 285 οὐρείαν ΒΡ et 
ὧν minio superscr. Hh, οὐρείων 1, οὐρείαν ἰ 280 νίψαντ᾽] νίψαντο 
L P, ἔνιψάν, τ᾽ A, ἐνίψαν κε v B, ἔνυψαν τ᾽ E, νίψαν (et 216 719^ 0) 
Hermann | αἰγλᾶντα] Musgrave, ai λε θυ τοι libri (ἀγλάεντα .A) | τε post 
αἰγλάεντα add. P 287 sq. ἔβαν vs P | πριαμιδᾶν Al |. ὕπερ βολαῖς 
AEL | λόγων δ᾽ δ᾽ ἐπῶν Heimsoeth | δ᾽ εὐφρόνων] Hermann, δυσφρό- 
vov libri, nisi quod P δυσφόρων (schol. τινὲς γράφουσιν δυσφόρων)Ὶ 
289 χύπρις» L, κύπρις δ᾽ b | εἶλε 4 [λογῆς mut. in λόγοις P | δολίοις] 
αἱμύλοις (vel αἰόλοις) Musgrave, ποικίλοις Lenting 291 βίου σύγχυ- 
σιν E 292 τάλαινα P, τάλαιναν A | περγάμοις τε τροίας ταλαίνᾳ E 
298 ἀλλ᾽ εἴϑ᾽] ἀλλ᾽ εἴϑε P, x 9' L εἴθε δ᾽ | | κεφαλᾶν B et mut. 
in κεφαλὰν A κεφαλὰν b, κεφαλᾶς P | ἔβαλε B.E | fort. ἔβαλ᾽ ὄστρα- 
xov, Cfr. schol. Aesch. Cho. 97 294 Πάριν glossema esse monuit 
Hartung, μόρον Hermann coll. schol. s/9s ὑπὲρ κεφαλῆς Πάριδος ἔβα- 
λὲν ϑάνατον ἣ τεκοῦσα τὸν Πάριν 29ὕ κατοικίσαι A? Bl, κατοικῆσαι 
AbELP 2906 παρὰ] περὶ P | ϑεσπίωνι A 291 βόασσε A, βόηοε P | 
κασσάνδρα 1, Ἐανεῖν B κτανεῖν b 298 λόβαν A 

Euripides, Andromacha. 2 
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οὔ τἂν ἐπ᾽ ᾿Ιλιάσι "ζυγὸν ἤλυϑε antistr. 
δούλιον σύ τ᾽ οὐ. γύναι. 

τυράννων ἔδχες ἂν δόμων ἕδρας" 

παρέλυσε δ᾽ ἂν ᾿Ελλάδος ἀλγεινοὺς 

μόχϑους, οὺς ἀμφὶ Τροίαν 806 
δεκέτεις ἀλάληντο νέοι λόγχαις" 

λέχη τ᾽ ἔρημ᾽ ἂν οὔποτ᾽ ἐξελείπετο., 
καὶ τεκέων ὀρφανοὶ γέροντες. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἥκω λαβὼν σὸν παῖδ᾽, ὃν εἰς ἄλλους δόμους 

λάϑρα ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπεξέϑου. 810 

σὲ μὲν γὰρ ηὔχεις ϑεᾶς βρέτας σώσειν τόδε, 

τοῦτον δὲ τοὺς κρύψαντας᾽ ἀλλ᾽ ἐφηυρέϑης 
ἧσσον φρονοῦσα τοῦδε Μενέλεω, γύναι. 

xti μὴ τόδ᾽ ἐκλιποῦσ᾽ ἐρημώδεις πέδον, 

ὅδ᾽ ἀντὶ τοῦ σοῦ σώματος σφαγήσεται. 315 

ταῦτ᾽ ovv λογίζου. πότερα κατϑανεῖν ϑέλεις 

ἢ τόνδ᾽ ὀλέσϑαι σῆς ἁμαρτίας ὕπερ. 

ἣν εἰς ἔμ᾽ ἔς τε παῖδ᾽ ἐμὴν ἁμαρτάνεις. 
AN. ὦ δόξα δόξα, μυρίοισι δὴ βροτῶν 

οὐδὲν γεγῶσι βίοτον ὥγκωσας μέγαν. 820 
εὔκλεια δ᾽ oig μὲν ἔστ᾽ ἀληϑείας ὕπο. 

εὐδαιμονίξω᾽ τοὺς δ᾽ ὑπὸ ψευδῶν ἔχειν 

οὐκ ἀξιώσω πλὴν τύχῃ φρονεῖν δοκεῖν. 

879 δ 

301 οὔ τὰν] Kirchhoff, οὔτ᾽ ἂν libri (in ras. 7) | ἰλιάσιν A | ξυγὸς 
LP |5Av9sv P, ἦλϑε BE 802 δούλιον DB, δούλειον A EL, δούλξιος 
P, δούλειός y l| σύ τ᾽ οὐ] Hartung, οὔτ᾽ ἂν σύ libri 808 τύραννον 
P, τυράννων τάσδ᾽ L| δόμον AB δόμων A?b, δόμους (ς in ras.) E | 
ἕδραν Β΄, (v rescr. vel ex c corr. 1) P | fort. Avyo&v τῶνδ᾽ ἔσχες ἂν 
δόμων ἕδραν 804 παρέλυσεν L 305 μόχϑους] πόνους Pl | πόνους 
ὅτ᾽ ἀμφὶ Τρωίᾳ Hermann (Ἰρωΐαν Dindorf) 306 δεκέτεις LE (im.E 
ras. sup. sb), δέκ᾽ év' (ἔτ᾽ P) sig A P, δεκέτ᾽ sig Β δέκ᾽ ἔτη εἰς b | ὀλό- 
ληντο B ὠλώλυντο b, ἀλάληντο recentior manus | νέοι] fort. ἄκμονες, 
cfr. Aesch. Pers. 52 307 οὔποτ᾽] οὐπώποτ᾽ B.E, οὐκ àv P | ἐξελί- 
zero B.E 311 σὺ P | σώσειν] Dobree, σῶσαι libri 312 τοὺς] καὶ 
P | κρύψαν 4, κρύψαντες P. corr. p | ἐφευρέϑης libri 313 ἤσσων A 

914 xol εἰ AB | ἐκλιποὺσ A 316 πότερον L 318 ἣν A 
319 £o" praescripsit P 320 fiovov A | μέγα BE corr. b 
321 ἔστ᾽ 1,, ἐστιν v | ὕπο] ἄπο Valekenaer 322 τούσδ᾽ DP 323 δοκεῖν 
φρονεῖν 1,  « superscr. | | πλὴν ὅσον δοκεῖν μόνον Nauck, fort. πλὴν 
rf , ^ 

060v. τύχῃ δοκεῖν 
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σὺ δὴ στρατηγῶν λογάσιν ᾿Ελλήνων ποτὲ 

Τροίαν ἀφείλου Πρίαμον, ὧδε φαῦλος ὦν; 82 σι 
ὅστις ϑυγατρὺς ἀντίπαιδος ἐκ λόγων 

τοσόνδ᾽ ἔπνευσας καὶ γυναικὶ δυστυχεῖ 
δούλῃ κατέστης εἰς ἀγῶν᾽" οὐκ ἀξιῶ 
οὔτ᾽ οὖν σὲ Τροίας οὔτε σοῦ Τροίαν ἔτι. 
[ἐξωϑέν εἰσιν οἵ δοκοῦντες εὖ φρονεῖν 880 

λαμπροί, τὰ δ᾽ ἔνδον πᾶσιν ἀνθρώποις ἴσοι. 

πλὴν εἴ τι πλούτῳ τοῦτο δ᾽ ἰσχύει μέγα]. 

Μενέλαε. φέρε δὴ διαπεράνωμεν λόγους" 

τέϑνηκα δὴ σῇ ϑυγατρὶ καί μ᾽’ ἀπώλεσεν" 

ἱιαιφόνον μὲν οὐκέτ᾽ ἂν φύγοι μύσος. 335 
ἐν roig δὲ πολλοῖς καὶ σὺ τόνδ᾽ ἀγωνιῇ 

φόνον" τὸ συνδρῶν γάρ σ᾽ ἀναγκάσει χρέος. 
ἣν δ᾽ οὖν ἐγὼ τὸ μὴ ϑανεῖν ὑπεχδράμω. 
τὸν παῖδά μου χτενεῖτε; κἄτα πῶς πατὴρ 

τέκνου ϑανόντος ῥαδίως ἀνέξεται; 840 

οὐχ ὧδ᾽ ἄνανδρον αὐτὸν ἡ Τροία καλεῖ" 
ἀλλ᾽ εἶσιν οἵ χρή Πηλέως γὰρ ἄξια 
πατρός v ᾿Δχιλλέως ἔργα δρῶν φανήσεται. 
ὥσει δὲ σὴν παῖδ᾽ ἐκ δόμων" σὺ δ᾽ ἐκδιδοὺς 

ἄλλῳ τί λέξεις; πότερον ὡς κακὸν πόσιν 84 

φεύγει τὸ ταύτης σῶφρον; ἀλλ᾽ ἐψεύσεται. 

γαμεῖ δὲ τίς viv; ij σφ᾽ ἄνανδρον ἐν δόμοις 

χήραν καϑέξεις πολιόν; ὦ τλήμων ἄνερ, 

κακῶν τοσούτων οὐχ ὁρᾶς ἐπιρροάς; 

324 Ελλήνων] ἀργείων B 3295 πρίαμον 9" B 326 ἀντίπαι- 
δος Lb, ἀντὶ παιδὸς Br 821 τὸ σόνδ᾽ BLP 328 ἀγῶν᾽ οὐκ 
ἄξιον scripsit cum  Nauckio Schenkl deleto v. proximo, cfr. 367 
329 οὔτοῦν A 330—32 quos Menandro tribuit Stob. fl. 104, 14 de- 
levit Dobree (332 iam Brunck) 330 εὖ φρονεῖν] εὐτυχεῖν Stobaeus 
333 Μενέλαε interpolatum iudicat Kirchhoff, totum versum eicit Wila- 
mowitz εἶεν eius loco ponens 884 δὴ] Reiske, τῇ libri | ἀπώλεσε 
BL (ἀπώλεσεν ἢ 335 μῖσος D corr. b, μίσος P 336 τοῖσδε AB P 

338 τὸ] scripsi, μὲν libri 339 χτανεῖτε E 341 ὧδ᾽] ὧν A ὦιδ 
A* κάλει B.E (in E super εἰ ras.) 842 οἱ A, ot B E οἵ b, oix P | 
ἀξιά A 943 ἀχιλλέος A, ἀχιλέως BP corr. bp 344 o6 εἰ Α 
corr. A* σοὶ δ᾽ ἐκδίδουσ A 346 ἀλλ᾽ ἐψεύσεται) Porson, ἀλλὰ ψεύ- 
σεται libri 947 τί 4 c superscr. A? | 7 A ἤ A? 848 τλῆμον 
A B E ἀνήρ Dindorf 

o9 Ἔ 
[“͵ 
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πόσας ἂν εὐνὰς ϑυγατέρ᾽ ἠδικημένην 860 

βούλοι᾽ ἂν εὑρεῖν ἢ παϑεῖν ἁγὼ λέγω; 

οὐ χρὴ zi μικροῖς μεγάλα πορσύνειν κακὰ 

οὐδ᾽, εἰ γυναῖκές ἐσμεν ἀτηρὸν κακόν, 

ἄνδρας γυναιξὶν ἐξομοιοῦσθαι φύσιν. 

ἡμεῖς γὰρ εἰ σὴν παῖδα φαρμακεύομεν 355 

καὶ νηδὺν ἐξαμβλοῦμεν, ὡς αὐτὴ λέγει. 

ἑχόντες οὐκ ἄκοντες οὐδὲ βώμιοι 

πίτνοντες αὐτοὶ τὴν δίκην ὑφέξομεν 

ἐν σοῖσι γάμβροις. οἷσιν οὐκ ἐλάσσονα 

βλάβην ὀφείλω προστιϑεῖσ᾽ ἀπαιδίαν. 360 

ἡμεῖς μὲν οὖν τοιοίδε᾽ τῆς δὲ σῆς φρενὸς 

ἕν σου δέδοικα διὰ γυναικείαν ἔριν 

καὶ τὴν τάλαιναν ὥλεσας Φρυγῶν πόλιν. 

ΧΟ. ἄγαν ἔλεξας ὡς γυνὴ πρὸς ἄρσενας, 

καί σου τὸ σῶφρον ἐξετόξευσεν φρενός. 365 

ME. γύναι, τάδ᾽ ἐστὶ σμικρὰ καὶ μοναρχίας 

οὐκ ἄξι᾽, ὡς φής. τῆς ἐμῆς οὐδ᾽ ᾿Ελλάδος. 

εὖ δ᾽ ἴσϑ᾽, ὅτου τις τυγχάνειν χρείαν ἔχων, 

τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ἑκάστῳ μεῖξον ἢ Τροίαν ἑλεῖν. 

κἀγὼ ϑυγατρί" μεγάλα γὰρ κρίνω τάδε. 810 

λέχους στέρεσθαι" σύμμαχος καϑίσταμαι. 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλα δεύτερ᾽ Qv πάσχῃ γυνή, 

ἀνδρὸς δ᾽ ἁμαρτάνουσ᾽ ἁμαρτάνει βίου. 

δούλων δ᾽ ἐκεῖνον τῶν ἐμῶν ἄρχειν χρεὼν 

καὶ τῶν ἐκείνου τοὺς ἐμοὺς ἡμᾶς τε πρός" 81ῦ 

φίλων γὰρ οὐδὲν ἴδιον olrwveg φίλοι 

350 πόσας δ᾽ LP 801 βούλοιο E, βούλει D, βούλοιμ᾽ A, fort. 

ἔλοι᾽ ἀνευρεῖν Β΄, ἂν εὑρεῖν b | ἃ superscr. γῶ A, ἃγὼ B, δ᾽ γώ LP 

352 χρὴ πι A | χρὴ πικροῖς E 353 οὐ δεῖ B corr. b 355 εἰ] 

sig B 356 νηδοῖν A, νηδκεκ P νηδὺν p | αὕτη .E 358 πίτνον- 

τες} Elmsley, πιτνόντες AB, πιτνῶντες E, πιτνοῦντες LP 359 ἐν] 

roig Nauck 360 προστιϑεὶς 4, προτιϑεῖσ᾽ D | ἀπαιδίαν] ἀβουλίαν 

AB, qo. προστιϑεῖσ᾽ ἀπαιδίαν superscr. D 361 τοιοῖδε A.B τοι- 

οἰδὲ b 362 fort. ἀβουλίαν (ex v. 360) δέδοικα διὰ γυναῖχα y | 

γυναι ίαν P γυναικείαν p 868 ὠλέσας 4 | πόλιν φρυγῶν E 

365 ἐξετόξευσε A B EL P, ἐξετοξεύϑη recentior liber, cfr. Hesych. ἐξ- 

ετόξευσεν᾽ ἐξέπεσεν 801 φῆις 4 369 τροῖαν A 312 ἃν] Mus- 

d aug. ἧς MOL 
grave, ἂν libri | πασχη p 
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ὀρϑῶς πεφύκασ᾽. ἀλλὰ κοινὰ χρήματα. 

μένων δὲ τοὺς ἀπόντας εἰ μὴ ϑήσομαι 
τἄμ᾽ ὡς ἄριστα, φαῦλός εἰμι κοὐ σοφός. 

ἀλλ᾽ ἐξανίστω τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ϑεᾶς" 380 

ὡς, ἢν ϑάνῃς σύ, παῖς ὅδ᾽ ἐκφεύγει μόρον, 
σοῦ δ᾽ οὐ ϑελούσης κατϑανεῖν, τόνδε κτενῶ. 

δυοῖν δ᾽ ἀνάγκη ϑατέρῳ λιπεῖν βίον. 

ΑΝ. οἴμοι. πικρὰν κλήρωσιν αἵρεσίν τέ μοι 
βίου καϑίστης καὶ λαχοῦσά τ᾽ ἀϑλία 385 

καὶ μὴ λαχοῦσα δυστυχὴς καϑίσταμαι. 

ὦ μεγάλα πράσσων αἰτίας μικρᾶς πέρι, 
πιϑοῦ" τί καίνεις μ᾽; ἀντὶ τοῦ; ποίαν πόλιν 
προύδωκα; τίνα σῶν ἔκτανον παίδων ἐγώ; 

ποῖον δ᾽ ἔπρησα δῶμ᾽; ἐκοιμήϑην βίᾳ 890 

σὺν δεσπόταισι᾽ xcv ἔμ᾽, οὐ κεῖνον κτενεῖς. 
τὸν αἴτιον τῶνδ᾽. ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν ἀφεὶς 

πρὸς τὴν τελευτὴν ὑστέραν οὖσαν φέρῃ; 
οἴμοι κακῶν τῶνδ᾽, ὦ τάλαιν᾽ ἐμὴ πατρίς, 
ὡς δεινὰ πάσχω. τί δέ μὲ καὶ τεκεῖν ἐχρῆν 395 

ἄχϑος v ix ἄχϑει τῷδε προσϑέσϑαι διπλοῦν ; 
ἀτὰρ τί ταῦτα δύρομαι, τὰ δ᾽ ἐν ποσὶν 

οὐκ ἐξικμάξζω καὶ λογίζομαι κακά; 

ἥτις σφαγὰς μὲν Ἕκτορος τροχηλάτους 

κατεῖδον οἰχτρῶς τ᾽ Ἴλιον πυρούμενον, 400 

αὐτὴ δὲ δούλη ναῦς ém ᾿4ργείων ἔβην 

χόμης ἐπισπασϑεῖσ᾽ " ἐπεὶ δ᾽ ἀφικόμην 
Φϑίαν. φονεῦσιν Ἕκτορος νυμφεύομαι. 

880 ἐξανιστῶ Ab 382 χκτανῦὸ P 888 ἀνάγκη Lp, ἀνάγκειν 

P, ἀνάγκαιν ἢ ABE (i.e. ἀνάγκαιν corr. in ἀνάγκη), ἀναγκαῖον Tita 

&vdyxcw T b 884 ἕρμν. praescripsit P | αἰρεσίν γέ uot 4 — 385 καὶ] 

εἰ Kirchhoff | τ᾿] Hermann, γ᾽ libri (λαχοῦσ᾽ &y' P) 386 καϑίστα- 

μαι] fort. φανήσομαι 387 πέρι] fort. ἔπι 888 πίϑου B corr. ὃ 

889 σῶν παίδων ἔχτανον ἐγώ E 395 ἐχρήν AB ἐχρῆν ὃ 397 sq. 

et 404 sq. permutat Musgrave, fort. v. 397 sq., quos olim damnabat 

Hartung, eiciendi et eorum loco v. 404 sq. ponendi sunt 397 ταῦτα 

δύρομαι) Porson, ταῦτ᾽ ὀδύρομαι libri 899 τροχηλάτου Α 400 sq. 

inter 402 et 403 ponit P ante 402 y' 400 α΄ 401 β΄ 408 à' scr. p 

401 αὐτῇ A ἐπαργείων A 402 ἀποσπασϑεῖσ᾽ LP | ἀμφικόμην A 

403 φονεῦσι κ κ xvooog P φονεῦσιν ἕχτορος p (φονεῦσι 9" ἕχτορος 

Aldina) 
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τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῆν ἡδύ; πρὸς τί χρὴ βλέπειν; 

πρὸς τὰς παρούσας ἢ παρελθούσας τύχας: 405 

εἷς παῖς ὅδ᾽ ἦν μοι λοιπὸς ὀφθαλμὸς βίου" 

τοῦτον χτενεῖν μέλλουσιν οἷς δοκεῖ τάδε. 
οὐ δῆτα τοὐμοῦ γ᾽ εἵνεκ᾽ ἀϑλίου (Mov: 
ἐν τῷδε μὲν γὰρ ἐλπίς, εἰ σωϑήσεται, 
ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος μὴ ϑανεῖν ὑπὲρ τέκνου. 410 

ἰδοὺ προλείπω βωμὸν ἥδε χειρία 

σφάξειν φονεύειν, δεῖν, ἀπαρτῆδσαι δέρην. 

ὦ τέκνον, ἧ τεκοῦσά G , ὡς σὺ μὴ ϑάνῃς, 

στείχω πρὸς “Αιδην" ἣν δ᾽ ὑπεκδράμῃς μόρον, 
μέμνησο μητρός, οἷα τλᾶσ᾽ ἀπωλόμην, 41ὅ 

καὶ πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλημάτων ἰὼν 

δάκρυά τε λείβων καὶ περιπτύσσων χέρας 
λέγ᾽ oi' ἔπραξα. πᾶσι δ᾽ ἀνθρώποις ἄρ᾽ ἦν 
ψυχὴ τέκν᾽" ὅστις δ᾽ αὔτ᾽ ἄπειρος ὧν ψέγει, 
ἧσσον μὲν ἀλγεῖ. δυστυχῶν δ᾽ εὐδαιμονεῖ. 420 

XO. ᾧκτειρ᾽ ἀκούσασ᾽ " οἰκτρὰ γὰρ τὰ δυστυχῆ 
βοοτοῖς ἅπασι. κἂν ϑυραῖος ὧν κυρῇ. 

ἐς ξύμβασιν δὲ χρή δὲ παῖδα σὴν ἄγειν. 

Μενέλαε, καὶ τήνδ᾽, ὡς ἀπαλλαχϑῆῇ πόνων. 

ME. λάβεσϑέ μοι τῆσδ᾽, ἀμφελίξαντες χέρας, 425 

δμῶες" λόγους γὰρ οὐ φίλους ἀκούσεται. 

ἔγωγ᾽, ἵν’ ἁγνὸν βωμὸν ἐκλίποις ϑεᾶς, 
προύτεινα παιδὸς ϑάνατον, ᾧ σ᾽ ὑπήγαγον 

ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν τὰς ἐμὰς ἐπὶ σφαγήν. 

405 τύχας] λύπας DB γρ. τύχας superscr. ὃ 406 λοιπὸν L 

407 κτενεῖν P, wvovsiv r 408 εἴνεκ᾽ P, otvtw! A, οὔνεχκ᾽ B, obvsw rb 
409 uiv om. P superscr. p (super γὰρ ἐλπίς ras., fort. uiv primum 

post γὰρ supra versum additum erat) 412 ἀπαρτίσαι B 413 τε- 
κοῦσα 0' P 414 μόνος L 415 ἀπωλόμαν P, ἀπωλλόμην B 
411 περιπτύσων P 419 αὖτ᾽ libi | ov om. P add. p | λέγει LL et 
Stob. fl. 76, 3, στυγεῖ Naber 420 δ᾽) «v P 4231] ἀκούσασ, ABP 
499 κύρην A, κπύρῇ E, fort. κυρῇς 493 δὲ χρή cs P, δὲ χρήν cs 
AD, δ᾽ £ypgx*x mut. in δ᾽ ἐχρῆν L παῖδα σὴν ἄγειν] Kirchhoff, σὴν 
παῖδ᾽ ἄγειν ABL, σήν γε παῖδ᾽ ἄγειν E, καὶ σὴν παῖδ᾽ ἄγειν P, σὴν 
παῖδ᾽ ἐξάγειν a, σήν τε παῖδ᾽ ἄγειν Elmsley 425 τῆσδ᾽] τίσδ᾽ A | 
χείρας A, δέμας a 421 ἔγωγ᾽] Lobeck, ἐγώ σ᾽ libri veteres, ἐγὼ δ᾽ 
Hermann | ἐκχλίποις] Brunck, ἐκλίπης LP, ἐλίπης B, ἐκλίπη E, ἐλκλεί- 
zn Α 428 προύτινα A | ϑάνατον] fort. βίοτον, ctr. Herc. 1351 
429 χῆρας A | σφαγάν B.E 
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καὶ τἀμφὶ σοῦ uiv ὧδ᾽ ἔχοντ᾽ ἐπίστασο" 430 

τὰ δ᾽ ἀμφὶ παιδὸς τοῦδε παῖς ἐμὴ κρινεῖ, 
ἤν vs χτανεῖν νιν ἤν vs μὴ κτανεῖν ϑέλῃ. 

ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ ἐς οἴκους τούσδ᾽. ἵν᾿ εἰς ἐλευϑέρους 

δούλη γεγῶσα μήποτ᾽ ὑβρίζειν μάϑης. 
AN. οἴμοι" δόλῳ μ᾽ ὑπῆλϑες, ἠπατήμεϑα. 435 

ME.  »ovoo ἅπασιν" οὐ γὰρ ἐξαρνούμεϑα. 

AN. 5$ ταῦτ᾽ ἐν ὑμῖν τοῖς παρ᾽ Εὐρώτα σοφά; 
ΜΕ. καὶ τοῖς γε Τροίᾳ, τοὺς παϑόντας ἀντιδρᾶν. 

AN. τὰ ϑεῖα δ᾽ οὐ Os) οὐδ᾽ ἔχειν ἡγῇ δίκην; 
ΜΕ. ὅταν τάδ᾽ p, τότ᾽ οἴσομεν" σὲ δὲ κτενῶ. 440 
AN. ἢ καὶ νεοσσὸν τόνδ᾽, ὑπὸ πτερῶν σπάσας; 

ΜΕ. οὐ δῆτα" ϑυγατρὶ δ᾽. ἣν ϑέλῃ, δώσω κτανεῖν. 

AN. οἴμοι" τί δῆτά σ᾽ οὐ καταστένω, τέκνον; 

ΜΕ. οὔκουν ϑρασεῖά γ᾽ αὐτὸν ἐλπὶς ἀμμένει. 
AN. à πᾶσιν ἀνϑρώποισιν ἔχϑιστοι βροτῶν 445 

Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια, 

ψευδῶν ἄνακτες, μηχανορράφοι κακῶν, 

ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιές, ἀλλὰ πᾶν πέριξ 

φρονοῦντες, ἀδίκως εὐτυχεῖτ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδα. 
τί δ᾽ οὐκ ἐν ὑμῖν ἐστιν; οὐ πλεῖστοι φόνοι; 450 

οὐκ αἰσχροκερδεῖς, οὐ λέγοντες ἄλλα μὲν 
γλώσσῃ, φρονοῦντες δ᾽ ἄλλ᾽ ἐφευρίσκεσϑ' ἀεί; 
ὄλοισϑ᾽. ἐμοὶ δὲ ϑάνατος οὐχ οὕτω βαρὺς 

ὡς σοὶ δέδοχται᾽ κεῖνα γάρ μ᾽ ἀπώλεδεν, 

ὅϑ᾽ ἡ τάλαινα πόλις ἀνηλώϑη Φρυγῶν 455 

πόσις 9' ὁ xAsuvÓóg, ὅς σὲ πολλάκις δορὶ 

480 ἔχον P τ᾽ add. p 431 χρίνει b 432 κτανεῖ E | νιν 
om. 4 | xvrevsiv L, κτείνειν AB (ανειν superscr. b) E, κτεῖναι P 
433 εἰς AL (ἐς I) 434 μήπωϑ᾽ A, μηκέϑ'᾽ Paley 431—495 perso- 
narum notas om. B eas 437 et 441—45 add. b 438 «&v Kirchhoff | 
ys l1, vs L, y ἐν P, v ἐν B et factum ex «xv E, ἐν A 439 ἔχειν] 
fort. ὁρᾶν σ᾽ 440 τάδ᾽ ἦ τότ᾽ LP (factum in L ex τάδ᾽ ἦ τό). 
τόδ᾽ ἦ (ἢ A) τάδ᾽ r, ποτ᾽ ἢ v&ó Nauck, μόλῃ (vel παρῇ) τάδ᾽ Kirch- 
hoff, fort. μ᾽ ἴδῃ, τόδ᾽ 441 ἦ ΕΠ, ὺ. ἢ Br 448 σ᾽ οὐ B L, σου 
AP, σοῦ ΕἾ, γρ. co? superscr. b 444 οὐκ οὖν A, οὐκοῦν B ' sup. 
ov add. b | ἀμμένει] Nauck, ἀναμένει libri 445 ἔχϑιστος A — 446 flov- 
λεύματα P 448 πάντα LP 450 οὐ B ELp, ot AP, yo. oi su- 
perser. b 453 δὲ ϑάνατος) uiv θάνατος A, δὲ ϑάνατος μὲν B E 
455 ἀναλώϑη libi (ἀναλωϑῆ A) 456—060 in ras. duorum versuum 
scr. L 456 97] δ᾽ B | δορί L ἰ rescr. vel ex & corr. ἢ 
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ναύτην ἔϑηκεν ἀντὶ χερδαίου κακόν. 

νῦν δ᾽ ἐς γυναῖκα γοργὸς ὁπλίτης φανεὶς 

κτενεῖς μ᾽; ἀπόχτειν᾽ ' ὡς ἀϑώπευτόν γέ δὲ 

γλώσσης ἀφήσω τῆς ἐμῆς καὶ παῖδα σήν. 460 
ἐπεὶ σὺ μὲν πέφυκας ἐν Σπάρτῃ μέγας, 
ἡμεῖς δὲ Τροίᾳ γ᾽. εἰ δ᾽ ἐγὼ πράσσω κακῶς, 

μηδὲν τόδ᾽ αὔχει" καὶ σὺ γὰρ πράξειας ἄν. 

ΧΟ. οὐδέποτε δίδυμα stroph. 
λέκτρ᾽ ἐπαινέσω βροτῶν 465 

οὐδ᾽ ἀμφιμάτορας κόρους. 

ἔριδας οἴκων δυσμενεῖς τε λύπας. 

μίαν μοι στεργέτω πόσις γάμοις 
9 , 3 N , / ἀκοινώνητον ἀνδρὸς εὐνάν. 410 

οὐδὲ γὰρ ἐν πόλεσι antistr. 
δίπτυχον τυραννίδες 

μιᾶς ἀμείνονες φέρειν, 

ἄχϑος τ᾽ ἐπ᾽ ἄχϑει καὶ στάσις πολίταις" 415 
τεκτόνοιν 4$" ὕμνοιν ἐργάταιν δυοῖν 

ἔριν Μοῦσαι φιλοῦσι κραίνειν. 

πνοαὶ δ᾽ ὅταν φέρωσι ναυτίλους ϑοαί, stroph. 

κατὰ πηδαλίων διδύμα πραπίδων γνώμα 480 

σοφῶν τε πλῆϑος ἀϑρόον ἀσϑενέστερον 

φαυλοτέρας φρενὸς αὐτοχρατοῦς 
[JR e , 5 5» p , ’ ΄ 
ἑνός, ἃ δύνασις ἀνά vs μέλαϑρα κατά τὲ πόλιας, 

ὁπόταν εὑρεῖν ϑέλωσι καιρόν. 485 

457 τ᾽ post ναύτην inseruit b 459 xvsvsig] Porson, xvsivsig 
libri | &zóxvswov .L | cs] cos A 462 δὲ BEPI, δ᾽ ἐν AL | τοῖα A | 
πάσχω κακῶς P 464 οὐδέποτ᾽ cv 466 ἀμφιμάτορας PL, ἀμφὶ 
μάτορας E, ἀμφιματέρας 4, ἀμφὶ ματέρας B ' del. vel in ΄ mut. ὃ qui 
yo. μάτρας superscr. 467 ἔριδ᾽ P | ἔριδας οἴκων] fort. νείκη κατ᾽ 
οἶκον (vel οἴκους) 469 γάμοις] fort. μίαν 410 εὐνὰν ἀνδρὸς P 
411 οὐδέ γ᾽ ἐνὶ Lenting | πόλεσσι E, πόλαισι B 412 τυρανίδες 4 
414 ἄμεινον ἐσφέρειν Πὶ 415 v om. BEL add. b | ἐπάχϑει A 
416 vcexvóvov LL | ὕμνοι ἐργάταιν 1, ὕμνοιν ἐργάται 1, ὕμνοι (g era- 
sum, non v) ἐργάται P | fort. ἑνός 9" ὕμνοιο τεχτόνοιν δυοῖν 418 πνοαὶ 
B, mvowd r | φέρωσιν 1 480 δίδυμα... γνώμα L, Ótóvuot . . γνῶμαι 
Ab 481 cogóv P 484 ἃ] Hermann, ἃ libri (ὁ P) 
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ἔδειξεν ἡ “άκαινα τοῦ στρατηλάτα antistr. 

MevéA«: διὰ γὰρ πυρὸς ἦλϑ᾽ ἑτέρῳ λέχει, 
κτενεῖ δὲ τὴν τάλαιναν ᾿Ιλιάδα κόραν 
παῖδά τε δύσφρονος ἔριδος ὕπερ. 490 

ἄϑεος ἄνομος ἄχαρις Ó φόνος᾽ ἔτι 66, πότνια, 

μετατροπὰ τῶνδ᾽ ἔπεισιν ἔργων. 

καὶ μὴν ἐσορῶ 
τόδε σύγκρατον ξεῦγος πρὸ δόμων 49 

ψήφῳ ϑανάτου κατακεχριμένον. 

δύστηνε γύναι, τλῆμον δὲ σὺ moi, 

μητρὸς λεχέων ὃς ὑπερϑνήόσκεις 
οὐδὲν μετέχων 
οὐδ᾽ αἴτιος ὧν βασιλεῦσιν. 500 

ANAPOMAXH. 

ἅδ᾽ ἐγὼ χέρας αἱματη- stroph. 

ρὰς βρόχοισι κεκλῃμένα 

πέμπομαι κατὰ γαίας. 

MOAOTTOX. 

μᾶτερ μᾶτερ, ἐγὼ δὲ σᾷ 
πτέρυγι συγκαταβαίνω. 505 

AN. ϑῦμα δάιον, ὦ χϑονὸς 
Φϑίας χράντορες. MO. ὦ πάτερ, 
μόλε φίλοις ἐπίκουρος. 

5 AN. κείσῃ δή. τέκνον ὦ φίλος, 510 

486 χορ. praef. A | στρατηλάτου LP, 1n E dubium utrum στρα- 
τηλάτα ex στρατηλάτου correctum sit an versa vice 487 Sq. μενέλαξε 
ELP | λέχει] λέκτρῳ Lenting 489 χτενεῖ)] Nauck, κτείνει libri | 
᾿Ιλίαν Nauck 490 ἔριδος ὕπερ] ἐξ (vel ἀμφ᾽) ἔριδος Hermann 
492 μετατροπαὶ 1, | τῶνδ᾽ ἔπεισιν ἔργων om. P 494 ἡμιχ. praef. 
AEb | σύγκροτον ELP 495 zooóóuov A.LLP, προδρόμων B 
496 xeroxsuowv*uévov EP, super u scr. b, καταχξχριμένον delet Her- 
mann, quo deleto ζεῦγος πρὸ δόμων τόδε σύγκρατον ψήφῳ ϑανάτου 
Paley 497 Óvorvvs A, δύστανε LP | γῦναι Ab | τλῆμον AE L, vMj- 
por r 498 ὕπερϑνήισκεις 4, ὕπερ ϑνήσκεις Eb, ὑπερϑνήσκεις r 
499 post 500 ponit P super οὐδ scr. β΄, super οὐδὲν α΄ p 502 κε- 
κλημένα DB, κεκλειμένα DB LP, κεκλιμένα Ab 503 yo. κατὰ γαῖαν in 
marg. à 506—509 Molosso continuant hnibri, corr. Hermann 
510 AN.]| zo. P | κείσῃ δὴ] Musgrave, κεῖσ᾽ ἤδη libri, yo. κεῖσο δή α 



26 ETPIIHAOT 

μαστοῖς ματέρος ἀμφὶ σᾶς 
νεχρὸς ὑπὸ χϑονὶ σὺν νεκρῷ. 

MO. ὥμοι μοι, τί πάϑω; τάλας 

δῆτ᾽ ἐγὼ σύ τε, μᾶτερ. 

MENEAAOX. 

ἴϑ᾽ ὑποχϑόνιοι" καὶ γὰρ ἀπ’ ἐχϑρῶν 515 
ἥκετε πύργων᾽ δύο δ᾽ ἐκ δισσαῖν 

ϑνησκετ᾽ ἀνάγκαιν" σὲ μὲν ἡμετέρα 
ψῆφος ἀναιρεῖ, παῖδα δ᾽ ἐμὴ παῖς 

τόνδ᾽ ᾿“Ερμιόνη" καὶ γὰρ ἀνοία 

μεγάλη λείπειν ἐχϑροὺς ἐχϑρῶν, 520 

ἐξὸν κτείνειν 

καὶ φόβον οἴκων ἀφελέσϑαι. 
- 

AN. ὡὦ πόσδις πόσις. εἴϑε σὰν antistr. 

χεῖρα καὶ δόρυ σύμμαχον 

κτησαίμαν. Πριάμου παῖ. 525 

MO. δύστανος, ví δ᾽ ἐγὼ μόρου 

παράτροπον μέλος εὕρω; 
AN. λίσσου. γούνασι δεσπότου 

χρίμπτων, ὦ τέκνον. MO. ὦ φίλος 580 
φίλος. ἄνες θάνατόν μοι. 

Α͂Ν. λείβομαι δακρύοις κόρας, 

στάξω λισσάδος ὡς πέτρας 

λιβὰς ἀνήλιος. & τάλαιν᾽. 

MO. ὥμοι uot, τί δ᾽ ἐγὼ κακῶν 535 
ἦχος ἐξανύσωμαι; 

ΜΕ. τί us προσπίτνεις, ἁλίαν πέτραν 

512 νεκροὺσ Α, sed og eradi coeptum — 513 ὥὦιμοι A, ὦ μοι B 
514 μάτερ A, uso P 519 ἄνοια libri 520 λείπειν ed. Brubachiana in 
margine] λιπεῖν libri| super μεγάλη scr. B, super λιπεῖν c 0, fort. λεί- 
πειν μεγάλη τὸ σπέρμ᾽ ἐχϑρῶν | ἐχϑρῶν deletum in 7 — 522 οἶκον ΤΡ 
οἴκων 1 596 τί δ᾽ om. P 527 μέλος LP, τέλος v 598 λίσσου 
A B, λίσσουσι E (in marg. m. 9 λίσσου cv), λίσσου δὲ LP 529 yó- 
νασι 1 530 χρίπτων E, χρίμπτων in ras. ὦ 531 φίλος] Matthiae, 
ὦ φίλος libri 5329 δαχρύοισε L, δακρύοισι P, δάκρυσιν ABE 
533 στάξων LP cvafo | 534 ἀνάλιος Dindorf | ταλανὰ E, τάλαινα v 

535 uo. om. ALP | ὥιμοι A | κακῶν τί δ᾽ ἐγὼ LP 536 ἐξανύσο- 
μαι ELP, ov super v et o super o scr. ὃ 537 προσπιτνεῖς ABE, 
προσπίπτεις LP |fort. ἅλιον 



ANAPOMAXH 2d 

ἢ κῦμα λιταῖς ὡς ἱκετεύων; 

τοῖς γὰρ ἐμοῖσιν γέγον᾽ ὠφελία, 
σοὶ δ᾽ οὐδὲν ἔχω φίλτρον, ἐπεί τοι 540 

u£y' ἀναλώσας ψυχῆς μόριον 

Τροίαν εἷλον καὶ μητέρα σήν" 

ἧς ἀπολαύων 
“ἯἽιδην χϑόνιον καταβήσῃ. 

ΧΟ. καὶ μὴν δέδορκα τόνδε Πηλέα πέλας, 545 

σπουδῇ τιϑέντα δεῦρο γηραιὸν πόδα. 

IIHAETX. 

ὑμᾶς ἐρωτῶ τόν τ᾽ ἐφεστῶτα σφαγῇ. 
τί ταῦτα καὶ πῶς; ἐκ τίνος λόγου νοσεῖ 

δόμος; τί πράσσετ᾽ ἄκριτα μηχανώμενοι; 
Μενέλα᾽, ἐπίσχες" μὴ τάχυν᾽ ἄνευ δίκης. 550 

ἡγοῦ σὺ ϑᾶσσον" οὐ γὰρ ὡς ἔοικέ uoc 

σχολῆς τόδ᾽ ἔργον, ἀλλ᾽ ἀνηβητηρίαν 

ῥώμην μ᾽ ἐπαινῶ λαμβάνειν, εἴπερ ποτέ. 
πρῶτον μὲν οὖν κατ᾽ οὖρον ὥσπερ ἵστίοις 
ἐμπνεύσομαι τῇδ᾽" εἰπέ, τίνι δίκῃ χέρας 555 
βρόχοισιν ἐκδήσαντες οἵδ᾽ ἄγουσί os 

καὶ παῖδ᾽; ὕπαρνος γάρ τις Og ἀπόλλυσαι., 
ἡμῶν ἀπόντων τοῦ τε κυρίου σέϑεν. 

AN. οἵδ᾽, ὦ γεραιέ, σὺν τέχνῳ ϑανουμένην 
ἄγουσί μ᾽ οὕτως ὡς δρᾶς. τί σοι λέγω; 560 

οὐ γὰρ μιᾶς Gs κληδόνος προϑυμίᾳ 

μετῆλθον, ἀλλὰ μυρίων ὑπ᾽ ἀγγέλων. 

538 ὃς B ὡς b 539 ἐμοῖσιν] Brunck, ἐμοῖσι Aldina, ἐμοῖς libri 
τοῖς μὲν γὰρ ἐμοῖς Lentimg | ὠφελία B E, ὠφελεία A, ὠφέλεια vb 
540 ἐπεί τοι om. L, add. τη. 3 543 ἁἀποκεύων LL ἀπολαύων l, 1n 
marg. | adnotaverat yo. ἀπολαύων vel ἀπολλύων quod postea deletum 

548 καὶ πῶς; ἐκ] Nauck, καὶ πῶς v ix ABE, πῶς ταῦτ᾽ ἐκ LP, καὶ 

πῶς κἀκ α 549 πράσσ DB εὖ super c scr. b 551 Zoixs evanuit 1n 

A, γέροντι refinxit. A*? 552 fort. ἀνηβητήριον 558 μ΄ om. LP | 
μ᾽ ἐπαινῶ) us καὶ νῦν A.Platt 554 οὖν om. LP 556 βρόχοισιν 
ἐνδήσαντες Pierson, βρόχοισι συνδήσαντες Hartung 507 oc B.LP, 
fort. etiam reliqui libri  ὕπαρνος ὥς τις οἷς Heimsoeth (οἷς Hartung), 
malim ὕπαρνος δ᾽ ὥς τις oig | ἀπόλλυται E 558 ἡμῶν] ὑμῶν LL 
562 ὑπαγγέλων A, ὑπ᾽ ἀγγέλλων P 
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ἔριν δὲ τὴν κατ᾽ οἶκον οἶσϑά που κλύων 
τῆς τοῦδε ϑυγατρὸς ὧν τ᾽ ἀπόλλυμαι χάριν. 
καὶ νῦν us βωμοῦ Θέτιδος, ἣ τὸν εὐγενῆ 565 

ἔτικτέ σοι παῖδ᾽, ἣν σὺ ϑαυμαστὴν σέβεις. 
ἄγουσ᾽ ἀποσπάσαντες. οὔτε vo δίκῃ 

κρίναντες οὔτε τοὺς ἀπόντας éx δόμων 

μδίναντες, ἀλλὰ τὴν ἐμὴν ἐρημίαν 

γνόντες τέκνου τε τοῦδ᾽, ὃν οὐδὲν αἴτιον 510 
μέλλουσι σὺν ἐμοὶ τῇ ταλαιπώρῳ κτενεῖν. 

ἀλλ᾽ ἀντιάξω σ᾽. ὦ γέρον, τῶν σῶν πάρος 
πίτνουσα γονάτων, χειρὶ δ᾽ οὐκ ἔξεστί μοι 
τῆς σῆς λαβέσϑαι φιλτάτης γενειάδος. 

QUcoí μὲ πρὸς ϑεῶν᾽" εἰ δὲ μή, ϑανούμεϑα 
αἰσχρῶς μὲν ὑμῖν, δυστυχῶς δ᾽ ἐμοί, γέρον. 

ΠΗ. χαλᾶν κελεύω δεσμὰ πρὶν κλαίειν τινά, 

[o1] - Qt 

καὶ τῆσδε χεῖρας διπτύχους ἀνιέναί. 
ΜΕ. ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ γ᾽ ἄλλος οὐχ ἥσσων σέϑεν 

καὶ τῆσδε πολλῷ κυριώτερος γεγώς. 580 

ΠΗ. πῶς; ἦ τὸν ἁμὸν οἶκον οἰκήσεις μολὼν 
δεῦρ᾽; οὐχ ἅλις σοι τῶν κατὰ Σπάρτην κρατεῖν: 

ME. εἷλόν νιν αἰχμάλωτον ἐκ Τροίας ἐγώ. 

ΠΗ. οὑμὸς δέ γ᾽ αὐτὴν ἔλαβε παῖς παιδὸς γέρας. 

ΜΕ. οὔκουν ἐκείνου τἀμὰ τἀκείνου τ᾽ ἐμά; 585 

ΠΗ. δρᾶν γ᾽ εὖ. κακῶς δ᾽ oU, μηδ᾽ ἀποκτείνειν βία. 
ΜΕ. ὡς τήνδ᾽ ἀπάξεις οὔποτ᾽ ἐξ ἐμῆς χερός. 

ΠΗ. σκήπτρῳ δὲ τῷδε σὸν καϑαιμάξω κάρα. 

565 ἡ] 7 AP 566 σέβεις] yo. ἄγεις ἀντὶ τοῦ ϑαυμαστὴν ἡγῇ 
schol. 5617 ἀγοῦσ et in marg. yo. ἄγειν Α | οὔτε τῶι Α, οὔτε τῶ LL, 
fort. οὔτε τοι 568 in marg. seripbum habet E οὔτε] Lenting, οὐδὲ 
libri 571 κτενεῖν] Aldina, κτανεῖν libri 513 πιτνοῦσα libri 
576 Peleo tribuit P|ó£ μοι B corr. b 571 κλάειν LP 518 χει- 
ρὸς P 579 ἥσσων] Brunck, ἤττων ABPI, ijxx** L, ἧττον B o 
super o scr. b. 581 ἦ LP, ἢ v | &uóv IL, ἐμὸν r, unde 7j σὺ τὸν ἐμὸν 
Lenting | oíxov om., sed supra v. add. B 582 δεῦρο B | versum 
delet Oeri 584 οὐμὸς Pl, oóuóg r | 585 οὔκουν AL, οὐκοῦν B.E, 
οὐκ οὖν P | v«u« A, τὰ μὰ 1, voeucl 586 δρᾶν γ᾽] Lenting (vot 
eiecit Brunck), ναί, δρᾶν libri (ναί in A literis maiusculis scriptum, 
in L m.2 ναί ante v. scriptum erasit et supra δρᾶν scripsit) 9588 δὲ 
om. B add. b, ys Lenting et ys . . καϑαιμάξας Plugk 
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ΜΕ. ψαῦσόν δ᾽. ἵν᾽ εἰδῇς, καὶ πέλας πρόσελϑέ μου. 

ΠΗ. σὺ γὰρ μετ᾽ ἀνδρῶν, ὦ κάκιστε κἀκ κακῶν; 590 
σοὶ ποῦ μέτεστιν ὡς ἐν ἀνδράσιν λόγου; 

ὅστις πρὸς ἀνδρὸς Φρυγὸς ἀπηλλάγης λέχος. 

ἄκλῃστ᾽ ἄδουλα δώμαϑ'᾽ ἑστίας λιπών. 

ὡς δὴ γυναῖκα σώφρον᾽ ἐν δόμοις ἔχων 
πασῶν κακίστην. οὐδ᾽ ἂν εἰ βούλοιτό τις 595 
σώφρων γένοιτο Σπαρτιατίδων κόρη. 

«t ξὺν νέοισιν ἐξερημοῦσαι δόμους 

γυμνοῖσι μηροῖς καὶ πέπλοις ἀνειμένοις 

δρόμους παλαίστρας τ᾽ οὐκ ἀνασχετῶς ἐμοὶ 

κοινὰς ἔχουσι. κάτα ϑαυμάξειν χρεὼν 000 

εἶ μὴ γυναῖκας σώφρονας παιδεύετε ; 

Ἑλένην ἐρέσϑαι χρῆν τάδ᾽. ἥτις ἐκ δόμων 

τὸν σὸν λιποῦσα φίλιον ἐξεκώμασε 

νεανίου μετ᾽ ἀνδρὸς εἰς ἄλλην χϑόνα. 

κἄπειτ᾽ ἐκείνης εἵνεχ᾽ “Ελλήνων ὄχλον 605 
τοσόνδ᾽ ἀϑροίσας ἤγαγες πρὸς "IAtov* 

ἣν χρῆν σ᾽ ἀποπτύσαντα μὴ κινεῖν δόρυ 

κακὴν ἐφευρόντ᾽, ἀλλ᾽ ἐᾶν αὐτοῦ μένειν 

μισϑόν τε δόντα μήποτ᾽ εἰς οἴκους λαβεῖν. 

ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ σὸν φρόνημ᾽ ἐπούρισας. 610 
ψυχὰς δὲ πολλὰς κἀγαϑὰς ἀπώλεσας 

παίδων v ἄπαιδας γραῦς ἔϑηκας ἐν δόμοις 

πολιούς T' ἀφείλου πατέρας εὐγενῆ τέκνα. 

ὧν εἷς ἐγὼ δύστηνος" αὐθέντην δὲ σὲ 

589 à' L, 9 APE?b, γ, E, om. B| uo 1, 590 κάκ κακῶν] 
wk xokokck IL, κακάκῶν P wx κακῶν lp, κακῶν B 591 col] σὺ A | 
ἀνδράσι BLP ν add.ip| versum delet Herwerden, 591—601 damnat 
F. Gu. Schmidt 592 ἀπηλλάγης] ἐσυλήϑης Cobet, ἀπήμπλακες Hal- 
bertsma | λέχους LP 593 ἄκλῃστ᾽ P, ἄκληστ᾽ AL, ἄκλειστ᾽ B.E | δώ- 
uer | ἑδώλι᾽ Heimsoeth 594 σῶφρον A 596 σπαρτιάδων A 
599 παλαίστρα A | ἀνασχετῶς) Naber, ἀνασχέτους A, ἀνασχετὰς D ov 
sup. & scr. b, ἀνασχετοὺς r 600 ἔχουσιν LL | κατα mut. in κατα A, 
κάτα B χᾶτ᾽ ob b 602 ἐρέσϑαι Lb, ἔρεσϑαι r | χρὴ B. corr. b | εἴτις 
P corr. p | δόμον A 603 τὸν] τὸ et yo. τὸν σὸν λιποῦσα φίλιον B 
τὸν superscr. b | φίλον A, φίλιον B. λον super λιον scr. Ὁ 605 οὕνεχ᾽ 

libri 606 τόσονδ᾽ A, τὸ σόνδ᾽ B, vócóv δ᾽ L  ἀϑρήσας E οἱ ex 
ἀϑροίσας corr. L 609 οἶκον LL 610 οὔτε P | ταύτῃ * L 614 δέ 
ce ,BLP 
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μιάστορ᾽ ὥς τιν᾽ ἐσδέδορκ᾽ ᾿Δ4χιλλέως. 615 
ὃς οὐδὲ τρωϑεὶς ἦλϑες ἐκ Τροίας μόνος, 

κάλλιστα τεύχη δ᾽ ἐν καλοῖσι σάγμασιν 
ὕὅμοι᾽ ἐχεῖσε δεῦρό v ἤγαγες πάλιν. 

κἀγὼ μὲν ηὔδων τῷ γαμοῦντι μήτε σοὶ 

κῆδος ξυνάψαι μήτε δώμασιν λαβεῖν 020 

κακῆς γυναικὸς πῶλον ἐκφέρουσι γὰρ 

μητρῷ᾽ ὀνείδη. τοῦτο καὶ σχοπεῖτέ μοι, 

μνηστῆρες. ἐσϑλῆς ϑυγατέρ᾽ ἐκ μητρὸς λαβεῖν. 

πρὸς τοῖσδε δ᾽ εἰς ἀδελφὸν oi ἐφύβριδας. 

σφάξαι κελεύσας ϑυγατέρ᾽ εὐηϑέστατα: 625 

οὕτως ἔδεισας μὴ οὐ κακὴν δάμαρτ᾽ ἔχοις. 

ἑλὼν δὲ Τροίαν" εἶμι γὰρ κἀνταῦϑα σοι" 
οὐκ ἔχτανες γυναῖκα χειρίαν λαβών. 

ἀλλ᾽, ὡς ἐσεῖδες μαστόν, ἐκβαλὼν ξίφος 
φίλημ᾽ ἐδέξω. προδότιν αἰκάλλων κύνα, 630 
ἥσσων πεφυκὼς Κύπριδος, ὦ κάκιστε σύ. 
κἄπειτ᾽ ἐς οἴκους τῶν ἐμῶν ἐλϑὼν τέκνων 

πορϑεῖς ἀπόντων καὶ γυναῖκα δυστυχῆ 

κτείνεις ἀτίμως παῖδά ϑ'᾽. ὃς κλαίοντά δὲ 

καὶ τὴν ἐν οἴκοις σὴν καταστήσει κόρην, 635 

xti τρὶς νόϑος πέφυκε. πολλάκις δέ τοι 

ξηρὰ βαϑεῖαν γῆν ἐνίκησε σπορᾶ. 

νόϑοι τε πολλοὶ γνησίων ἀμείνονες. 

ἀλλ᾽ ἐκκομίζου παῖδα. κέρδιον βροτοῖς 

615 ὅς 1, ὥς 1 ἀχιλέως B corr. ὃ 616 xc P óc p 611 σά- 
γμασι A B, σέγμασιν P 619—23 delet Wilamowitz | 619 ηὔδουν P, 
(δον a) 620 ξυνάψαι B, συνάψαι r | δώμασι BEL ν add. l, σώ- 
μασιν P 621 ἐκφαίνουσι Naber, ἐσφέρουσι F. Gu. Schmidt, fort. ἐμ- 

ται 

φοροῦσι 622 μητρῶϊ᾽ B i del. b | σκοπεῖταί A, σκοπεῖ τὲ αὖ vid. P 
in quo re, nunc erasum 623 ϑυγατέρι P ϑυγατέρ᾽ ἐκ p | λαβεῖν] 
γαμεῖν L.Dindorf 0624 τοῖσδ᾽ P δὲ inseruit p 626 ἔχοις] Brunck, 
ἔχης L, ἔχεις v 627 τροῖαν Ab | siu, AP | κἂν ταῦϑα AB ' del. b 

629 μασϑόν B στ superscr. ὃ 680 προδότην P corr. p — 631 χύ- 
πριδοὸς om. P add. supra versum p 636 xsi volo A, κεἴ τις T, yo. 
xti τρίς superscr. minio in AZ, superscr. etiam b 631 σπορᾶ B ' su- 
per^ ser. b, σπορᾶκ P 638 ἀμύμονες mut. in ἀμείνονες A, ἀμεί- 
uoveg B corr. b 639 éxouífov LL corr. | | κέρδιον] scripsi, κύδιον 
L P cum Stob. fl. 72, 14, κύδιστον v 
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πένητα χρηστὸν ἢ κακὸν καὶ πλούσιον 040 

γαμβρὸν πεπᾶσϑαι καὶ φίλον" σὺ δ᾽ οὐδὲν εἶ, 
ΧΟ. σμικρᾶς ἀπ᾽ ἀρχῆς νεῖκος ἀνθρώποις μέγα 

γλῶσσ᾽ ἐχπορίξει" τοῦτο δ᾽ oí σοφοὶ βροτῶν 

ἐξευλαβοῦνται, μὴ φίλοις τεύχειν ἔριν. 

ME. τί δῆτ᾽ ἂν εἴποις τοὺς γέροντας ὡς σοφοὶ 645 ἢ 9 7ὲ0 9 ὧς cog 
M 1 ^ M e, , καὶ τοὺς φρονεῖν δοκοῦντας "EAAqo(v ποτε; 

m". " 

ὅτ᾽ Qv σὺ Πηλεὺς xal πατρὸς κλεινοῦ γεγὼς 

κῆδος συνάψας. αἰσχρὰ μὲν σαυτῷ λέγεις 
e γὼ 2. 3 / S - , 
ἡμῖν δ᾽ ὀνείδη διὰ γυναῖκα βάρβαρον, 

ἣν χρῆν σ᾽ ἐλαύνειν γῆν πρὸ γῆς Νείλου ῥοὰς ^ 650 

ὑπέρ τε Φᾶσιν κἀμὲ παρακαλεῖν ἀεί. 

οὖσαν μὲν ᾿Ηπειρῶτιν. οὗ πεσήματα 
πλεῖσϑ᾽ ᾿Ελλάδος πέπτωκε δοριπετῇ νεκρῶν, 

τοῦ σοῦ τὲ παιδὸς αἵματος κοινουμένην. 

Πάρις γάρ, ὃς σὸν παῖδ᾽ ἔπεφν᾽ ᾿Δχιλλέα. 655 
"Exvogog ἀδελφὸς ἦν, δάμαρ δ᾽ ἥδ᾽ "Exvogoc. 

M TAS, , 3 τ 1 3 x ? / καὶ τῇδέ y εἰσέρχῃ OU ταὐτὸν ἐς στέγος 
καὶ ξυντράπεξζον ἀξιοῖς ἔχειν βίον 

τίκτειν τ᾽ ἐν οἴχοις παῖδας ἐχϑίστους ἐᾶς. 

ἁγὼ προνοίᾳ τῇ ve σῇ x&ujj, γέρον. 660 
κτανεῖν ϑέλων τήνδ᾽ ἐκ χερῶν ἁρπάξομαι. 

, 3-3... £g N ? , ᾿ ΄ καίτοι qéo ' ἅψασϑαι γὰρ οὐκ αἰσχρὸν λόγου" 

ἣν παῖς μὲν ἡμὴ μὴ τέχῃ. ταύτης δ᾽ ἄπο 

βλάστωσι παῖδες. τούσδε γῆς Φϑιώτιδος 

στήσεις τυράννους. βάρβαροι δ᾽ ὄντες γένος 665 

Ἕλλησιν ἄρξουσ᾽ ; εἶτ᾽ ἐγὼ uiv οὐ φρονῶ 

640 χρηστόν τ᾽ Dobree 641 καὶ φίλον om. B 642 ἀπαρχῆς 
B corr. b 645 τίς δῆτ᾽ ἂν εἴποι Porson 040 ξλλησι Β post 
647 lacunam statuit lacobs 650 γρήν B corr. b | γῆν πρὸ γῆς] 
scripsi, τήνδ᾽ ὑπὲρ libri 651 κἀμὲ] καὶ E 653 πλεῖστ᾽ A | δορυ- 
πετῆ L, δουριπετῆ P Θά τε om. E | xovovuévgv B in oi mut. 
schol. 656 δ᾽ om. P 651 εἰ στέγος A 659 c] scripsi, δ᾽ libri 
(om. A) 660 ἃ ᾽γὼ BLP, ἁγὼ A | κἀμῆ] καλῆι A, κἀμοὶ P 
661 κτανεῖν (ϑανεῖν E)| παύειν Brunck, malim παῦσαι | ἐθέλων A | 
xcov L ἐκ χειρῶν ἰ 663 μὲν om. B. | ἣ μὴ P, ἐμὴ L | δ᾽ 
om. A 664 βλαστῶσι libri | vo?60:] Brunck; τῆσδε libri 665 στή- 
σει LP c super ze add. p, yo. ϑήσεις superscr. a 666 ἄρξουσιν A 
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μισῶν τὰ μὴ δίκαια. Gol δ᾽ ἔνεστι νοῦς; 
[κἀκεῖνο νῦν ἄϑρησον" εἰ σὺ παῖδα σὴν 

δούς τῷ πολιτῶν, εἶτ᾽ ἔπασχε τοιάδε, 
σιγῇ καϑῆσ᾽ ἄν; οὐ δοκῶ" ξένης δ᾽ ὕπερ 670 

τοιαῦτα λάσκεις τοὺς ἀναγκαίους φίλους; 

καὶ μὴν ἴσον γ᾽ ἀνήρ vs καὶ γυνὴ στένει 

ἀδικουμένη πρὸς ἀνδρός" ὡς δ᾽ αὔτως ἀνὴρ 

γυναῖκα μωραίνουσαν ἕν δόμοις ἔχων. 

καὶ τῷ μὲν ἔστιν ἐν χεροῖν μέγα σϑένος, 615 

τῇ δ᾽ ἐν γονεῦσι καὶ φίλοις τὰ πράγματα. 

οὔκουν δίκαιον τοῖς γ᾽ ἐμοῖς ἐπωφελεῖν :] 

γέρων γέρων εἶ" τὴν δ᾽ ἐμὴν στρατηγίαν 
λέγων ἔμ᾽ ὠφελοῖς àv ἣ σιγῶν πλέον. 

Ἑλένη δ᾽ ἐμόχϑησ᾽ οὐχ ἑκοῦσ᾽, ἀλλ᾽ ἐκ ϑεῶν, 680 
καὶ τοῦτο πλεῖστον ὠφέλησεν Ελλάδα" 

ὅπλων γὰρ ὄντες καὶ μάχης ἀΐστορες 

ἔβησαν ἐς τἀνδρεῖον᾽ ἡ δ᾽ ὁμιλία 

πάντων βροτοῖσι γίγνεται διδάσκαλος. 

εἰ δ᾽ ἐς πρόσοψιν τῆς ἐμῆς ἐλϑὼν ἐγὼ 685 
γυναικὸς ἔσχον μὴ κτανεῖν, ἐσωφρόνουν. 

οὐδ᾽ ἂν σὲ Φῶκον ἤϑελον κατακτανεῖν. 

ταῦτ᾽ εὖ φρονῶν σ᾽ ἐπῆλθον, οὐκ ὀργῆς χάριν" 
ἣν δ᾽ ὀξυϑυμῇς. σοὶ μὲν ἡ γλωσσαλγία 

μείζων, ἐμοὶ δὲ κέρδος ἡ προμηϑία. 690 
XO. παύσασϑον ἤδη" λῷστα yàg μακρῷ τάδε" 

λόγων ματαίων, μὴ δύο σφαλῆῇϑ᾽ ἅμα. 

ΠΗ. οἴμοι. x«9' ᾿Ελλάδ᾽ ὡς κακῶς νομίξεται" 

ὅταν τροπαῖα πολεμίων στήσῃ στρατός, 

668—'77 delevit H. Hirzel (v. 672—7'7 habet Stob. fl. 74, 94) 
668 ἄϑροισιν P corr. p 669 vo p, τῶ P, τῶι vel τῷ vel τῶ v 
670 καάϑησ᾽ libr 672 ἶσον BP | γ᾽ om. BL | στένει] Dobree, σϑένει, 
libri (& ex alia litera fort. r corr. A) 613 αὔτως mut. in αὕτως L, 
αὕτως r ἀνὴρ om. 4 675 μέν ἐστιν libri | σϑένος] literas σϑὲν in 
ras. ser.^L : reser: 677 οὔκουν] Markland, οὐκοῦν A ELP, οὐκ 
οὖν B | coi y ἐμοῖς A, τοῖς γ᾽ (v D) ἐμοῖς γ᾽ B | ἔμ᾽ ὠφελεῖν Stobaeus 

619 ὠφελεῖς A.P, ogsA** L ὠφελοῖς lp 682 ἀίστορες LP, &v- 
ἰστορς T 684 διδάσκαλον 4 — 686 ϑανεῖν P 688 εὖ] εἶ A (quid 
m. 2 corrigere voluerit dubium) | σ᾽ ἐπῆλϑον B super σ᾽ é scr. à b 
690 προμηϑίς B yo. ἡ προμήϑεια superscr. b: 694 τροπαῖα Pb, 
τρόπαια Y 
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οὐ τῶν πονούντων τοὔργον ἡγοῦνται τόδε. 695 

ἀλλ᾽ ὃ στρατηγὺς τὴν δόκησιν ἄρνυται. 

ὃς εἷς μετ᾽ ἄλλων μυρίων πάλλων δόρυ, 

οὐδὲν πλέον δρῶν ἑνὸς ἔχει πλείω λόγον. 
σεμνοὶ δ᾽ ἐν ἀρχαῖς ἥμενοι κατὰ πτόλιν 

φρονοῦσι: δήμου μεῖζον, ὄντες οὐδένες" 700 

o? δ᾽ εἰσὶν αὐτῶν μυρίῳ σοφώτεροι. 

εἰ τόλμα προσγένοιτο βούλησίς 9' ἅμα. 

ὡς καὶ σὺ σός v' ἀδελφὸς ἐξωγκωμένοι 

Τροίᾳ κάϑησϑε τῇ v ἐκεῖ στρατηγίᾳ, 
μόχϑοισιν ἄλλων καὶ πόνοις ἐπηρμένοι. τοῦ 
δείξω δ᾽ ἐγώ δοι μὴ τὸν ᾿Ιδαῖον Πάριν 
ἥσσω νομίξειν Πηλέως ἐχϑρόν ποτε, 

εἰ μὴ φϑερῇ τῆσδ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἀπὸ στέγης 
καὶ παῖς ἄτεχνος, ἣν ὅδ᾽ ἐξ ἡμῶν γεγὼς 
ἐλᾷ δι᾿ οἴκων τῶνδ᾽ ἐπισπάσας κόμης᾽ 710 
ἣ στερρὸς οὖσα μόσχος οὐκ ἀνέξεται 
τίχτοντας ἄλλους, οὐκ ἔχουσ᾽ αὐτὴ τέκνα. 
ἀλλ᾽, εἰ τὸ κείνης δυστυχεῖ παίδων πέρι, 

ἄπαιδας ἡμᾶς δεῖ καταστῆναι τέκνων; 
φϑείρεσϑε τῆσδε, δμῶες, ὡς ἂν ἐκμάϑω 115 
εἴ τίς με. λύειν τῆσδε κωλύσει χέρας. 

ἔπαιρε σαυτήν᾽ ὡς ἐγὼ καίπερ τρέμων 
πλεχτὰς ἱμάντων στροφίδας ἐξανήσομαι. 
ὧδ᾽, ὦ κάκιστε, τῆσδ᾽ ἐλυμήνω χέρας; 
βοῦν ἢ λέοντ᾽ ἤλπιξες ἐντείνειν βρόχοις: 720 
ἢ μὴ ξίφος λαβοῦσ᾽ ἀμυνάϑοιτό δε 

695 τοὔργον A, τοὖργον Β΄, 698 ἔχεις P 699—702 delet 
C. Busche (701 sq. iam delebat Hartung) 699 εἴμενοι DB 4 super st 
ser. b, ἥμμένοι P | πόλιν E 100 οὐδενός et in marg. yo. οὐδένες A, 
οὐδενός superscr. b 701 ὧν (τῶν δ᾽ Hartung) εἰσιν ἀστῶν μυρίοι 
Seidler (μυρίοι iam Scaliger) | μυρίων P 703 ἐξωγκώμενοι A, ἐξ- 
ὠγκωμένοι L cy in oy mut. ἢ 701 ἥσσω] μείξω P, κρείσσω Paley | 
ποτε] τὲ ποτε Α 108 φϑερεῖ P ^ 109 ἣν] σὴ B yo. ἢν ὅδ᾽ super- 
scr. b | ἣν ἔϑ᾽ oo& Kirchhoff, ἤ νιν οὐξ Heimsoeth, fort. ἤ zo9^ οὗξ 
710 ἑλᾷ EL | τῶνδ᾽ Musgrave, τήνδ᾽ libri (τῆσδ᾽ Pp) 711 7 A, si 
Hermann | στερρὸς A, στεῖρος r | fort. o? καϑέξεται deleto versu pro- 
ximo quem damnat Herwerden 118 χκεΐνης B 715 φϑείρεσϑε) 
fort. μέϑεσϑε 110 τήνδε L | κωλύση B 118 ἐξανήσομαι B v 
super 7 scr. b 

Euripides, Andromacha. 3 
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ἔδεισας; ἕρπε δεῦρ᾽ ὑπ’ ἀγκάλας, βρέφος, 
ξύλλυε δεσμὰ μητρός" ἐν Φϑίᾳ σ᾽ ἐγὼ 

ϑρέψω μέγαν τοῖσδ᾽ ἐχϑρόν. εἰ δ᾽ ἀπῆν δοοὺς 
τοῖς Σπαρτιάταις δόξα καὶ μάχης ἀγών, 725 

τἄλλ᾽ ὄντες ἴστε μηδενὸς βελτίονες. 
ΧΟ. ἀνειμένον τι χρῆμα πρεσβυτῶν γένος 

καὶ δυσφύλακτον ὀξυϑυμίας ὕπο. 

ME. ἄγαν προνωπὴς ἐς τὸ λοιδορεῖν φέρῃ" 

ἐγὼ δὲ πρὸς βίαν μὲν ἐς Φϑίαν μολὼν 180 
οὔτ᾽ οὖν τι δράσω φλαῦρον οὔτε πείσομαι. 
καὶ νῦν μέν οὐ γὰρ ἄφϑονον δχολὴν ἔχω" 

ἄπειμ᾽ ἐς οἴκους" ἔστι γάρ τις οὐ πρόσω 

Σπάρτης πόλις τις, ἣ πρὸ τοῦ μὲν ἦν φίλη, 

νῦν δ᾽ ἐχϑρὰ ποιεῖ" τήνδ᾽ ἐπεξελθεῖν ϑέλω 735 

στρατηλατήσας χὑποχείριον λαβεῖν. , 

ὅταν δὲ τἀκεῖ ϑῶ κατὰ γνώμην ἐμήν, 
ἥξω" παρὼν δὲ πρὸς παρόντας ἐμφανῶς 

γαμβροὺς διδάξω καὶ διδάξομαι λόγους. 
κἂν μὲν κολάξῃ τήνδε καὶ τὸ λοιπὸν ἢ 140 

σώφρων καϑ' ἡμᾶς, σώφρον᾽ ἀντιλήψεται" 

ϑυμούμενος δὲ τεύξεται ϑυμουμένων, 
[ἔργοισι δ᾽ ἔργα διάδοχ᾽ ἀντιλήψεται). 

τοὺς σοὺς δὲ μύϑους ῥαδίως ἐγὼ φέρω" 

σκιᾷ γὰρ ἀντίστοιχος ὧν φωνὴν ἔχεις 745 

ἀδύνατος οὐδὲν ἄλλο πλὴν λέγειν μόνον. 
ΠΗ. ἡγοῦ. τέκνον, μοι δεῦρ᾽ ὑπ᾽ ἀγκάλαις σταϑείς, 

σύ T, ὦ τάλαινα" χείματος γὰρ ἀγρίου 

192 ox ἀγκάλας LP, ὑπαγχάλαις A, ὑπ᾽ ἀγκάλαις v (ὑπ᾽ ἀγκά- 
Axg mut. in ὑπ᾽ ἀγκάλαις DB) 128 ξύνλυε A | δεσμὰ μητρός] Heath, 
μητρὸς δεσμά libri excepto LL qui μητρὸς Ófcu'' ἐγώ σ᾽ ἐν τῇ φϑίᾳ ex- 
hibet, fort. μητρὸς δεσμά: κἀν Φϑίᾳ σ᾽ ἐγὼ 125 μάχης] fort. πάλης 

726 τἄλλ᾽ BLP, τἀλλ᾽ rb 121 γένος A L.P cum Stob. fl. 116, 37, 
ἔφυ B.E yo. γένος superscr. b, fort. φρενός, cfr. 181 128 ὕπο] 
ὕπερ L 131 αὖ super οὖν scr. b | φαῦλον οὐδὲ E 7133 καὶ γὰρ 
ἔστιν οὐ πρόσω Hartung 734 1 A 136 χ᾽ ὑποχείριον LP (x ὑπο- 
χείριον p), καὶ ὑποχείριον v 141 σώφρον A, σῶφρον τ᾽ B.E ' super 
ὦ et v super τ scr. ὃ 743 delevit Valckenaer 14 σκιᾶ A, σκιὰ r | 
ὧν} Reiske, ὡς libri (ὡς 5) 746 fort. ἀδύνατον, οὐδὲν ἄλλο πλὴν 
ψοφεῖν ἔχων (ἔχων iam Nauck) | λέγει 1, ν add. ! 141 ἡγοῦ σὺ D | 
ὑπ᾽ ἀγκάλαις D ἡ super ou scr. ὦ 
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τυχοῦσα λιμένας ἦλϑες εἰς εὐηνέμους. 
AN. ὦ πρέσβυ. ϑεοί σοι δοῖεν εὖ καὶ τοῖσι σοῖς, 150 

σώσαντι παῖδα κἀμὲ τὴν δυσδαίμονα. 

ὅρα δὲ μὴ νῷν εἰς ἐρημίαν δδοῦ 

πτήξαντες οἵδε πρὸς βίαν ἄγωσί με. 

γέροντα μὲν σ᾽ δρῶντες, ἀσϑενῆ δ᾽ ἐμὲ 
καὶ παῖδα τόνδε νήπιον" σκόπει τάδε. 16 cC 

^ € , *7 , e - e 

“ἢ νῦν φυγόντες εἰϑ' ἁλῶμεν ὕστερον. 

ΠΗ. οὐ μὴ γυναικῶν δειλὸν εἰσοίσεις λόγον; 

χώρει" τίς ὑμῶν ἅψεται; κλαίων ἄρα 

ψαύσει. ϑεῶν γὰρ sivey ἱππικοῦ τ᾽ ὄχλου 

πολλῶν 9' ὁπλιτῶν ἄρχομεν Φϑίαν κάτα᾽ 160 
“ ᾽ »295 3 ^ , , [d - [ἡμεῖς δ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑοὶ κοὐ γέροντες, ὡς Ooxcig,] 

ἀλλ᾽ ἔς ys τοιόνδ᾽ ἄνδρ᾽ ἀποβλέψας μόνον 
τροπαῖον αὐτοῦ στήσομαι πρέσβυς περ ὦν. 

πολλῶν νέων γὰρ κἂν γέρων εὔψυχος ἢ 

χρείσσων᾽ τί γὰρ δεῖ δειλὸν ὄντ᾽ εὐσωματεῖν; 165 

XO. ἢ μὴ γενοίμαν stroph. 
ἢ πατέρων ἀγαϑῶν 

εἴην πολυχτήτων τὲ δόμων μέτοχος. 

εἴ τι γὰρ πάϑοι τις ἀμήχανον, ἀλκᾶς 710 
OU σπάνις εὐγενέταις, 

κηρυσσομένοισι δ᾽ ἀπ᾽ ἐσθλῶν δωμάτων 
τιμὰ καὶ κλέος" οὔτοι 

λείψανα τῶν ἀγαϑῶν 

149 τυχοῦσα] φυγοῦσα (et antea χεῖμα γὰρ τόδ᾽ ἄγριον) Herzer 
750 ϑεοῖσοι A, ϑεοῖσι P corr. p 152 νῶϊν hbri (νῦν P) 753 πή- 
ξαντες P v post x add. p | ἄγουσι B c super ov scr. b 156 si" 
ἀλῶμεν A 757 ov: μὴ libri (certe AB LP) δειλῶν P et mut. in 
δειλὸν B 158 *uóv P ὑμῶν p 159 ϑεοῦ LP | οὔνεχ᾽ vel οὔνεχ᾽ 
libri (obvex! P) 160 9" om. P 761 δ᾽ δ΄ AE, o£ v LP, δὲ v 
B δέ τ᾽ superscr. b | κοὐ] καὶ οὐ A | ὡς σὺ B | versum delevit Czwa- 
lina 162 τοῖον δ᾽ B ' super ov scr. b 163 τροπαῖον B E, τρό- 
παιὸν T | πρέσβυς πὲρ ὥν] πρεσβυτέρων A 164 sq. suspecti (habet 
eos Stob. fl. 51, 13) 764 ἔμψυχος B εὔ super ἔμ scr. b | ££ P ἢ» 

765 γὰρ δεῖ] λύει Brunck 768 vs om. B super v. add. b 770 γὰρ 
πάϑοι) Dindorf, γὰρ ἂν πάσχοι libri | ἀμάχανον Dindorf 712 χκηρυοσ- 
σομένοισι] Hermann, κηρυσσομένοις E, κηρυσσομένων v | δομάτων P 
corr. p 

? 

p" 
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ἀνδρῶν ἀφαιρεῖται χρόνος" ἃ δ᾽ ἀρετὰ 115 

καὶ ϑανοῦσι λάμπει. 

κρεῖσσον δὲ νίκαν antistr. 

uo κακόδοξον ἔχειν 

ἢ ξὺν φϑόνῳ σφάλλειν δυνάμει τε δίκαν. 180 
ἡδὺ μὲν γὰρ αὐτίκα τοῦτο βροτοῖσιν, 

ἐν δὲ χρόνῳ τελέϑει 
N X27 , »! / ξηρὸν καὶ ὀνείδεσιν ἔγκειται δόμων. 

΄ 2 , 

ταῦταν 3 veo« ταῦυταν 185 

καὶ φέρομαι βιοτάν, 

μηδὲν δίκας ἔξω κράτος ἐν ϑαλάμοις 

καὶ πόλει δύνασϑαι. 

ὦ γέρον Αἰακέδα, 190 

πείϑομαι καὶ σὺν “απίϑαισί σε Κενταύρων 
M Ἁ , ὁμιλῆσαι δορὶ κλεινοτάτῳ 

M 2.00909 , ji x 3 δ καὶ ἔπ Αργῴου δορὸς ἄξενον ἀκτὰν 

ἐχπερᾶσαι ποντιᾶν Ξυμπληγάδων 

κλεινὰν ἐπὶ ναυστολίαν, 795 

"Ao τε πόλιν ὅτε πάρος 

εὐδόκιμος ὁ Διὸς bivio 
3 , , 

ἀμφεβαλὲε φόνῳ. 

κοινὰν τὰν εὔκλειαν ἔχοντ᾽ 800 

Εὐρώπαν ἀφικέσϑαι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ φίλταται γυναῖκες, ὡς κακὸν κακοῦ 

718 Éysw om. 1], 180 ξὺν P μ in v mut. p | σφάλειν B. corr. 
b | fort. δυνάσει | super vs scr. τὰν b 181 ἁδὺ Dindorf βροτοῖσι B 
v add. b 184 super ξηρὸν scr. ἀφανές B | ὀνείδεσι. νείκητε δόμων A 

185 ταύτην... ταύτην P 186 φέρομαι] fort. δέχομαι 181 κρά- 
τους EL | θαλάμοις) fort. μελάϑροις 191 πεύϑομαι W. Headlam | 
“απίϑαισί σε] λαπίϑεσι σε B, λαπίϑαισ σι EZ | Κενταύρων] κενταύροις 
E, καὶ κενταύρων LP, καὶ κενταύροισ B (ων super οἱσ scr. b), καὶ 
κενταύροι Α (c super or scr. A?) 193 καὶ in ras. p | ἄξενον 1l, ἄξει- 
vov Lr | ἀκτὰν] scripsi, ὑγρὰν libri 194 ἐκπεράσαι EP (corr. p) et 
factum ex ἐκπερᾶσαι A | ποντιᾶν ᾿Ξυμπληγάδων) Hermann, ποντίαν 
ξυμπληγάδα libri (συμπληγάδα L) 196 om. P inseruit p | τὸ πάρος 
Hermann 19* ó olim delebat Hermann 798 ἶνις Lb, bue v 

199 ἀμφέβαλλε B, ἀμφέβαλεν Aldina | φόνον P 801 εὐρώπαν Lb, 

εὐρώταν v (εὔρωταν D) 802 vo. a, 950 vr, cfr. ad v. 851 | φίλτατε 
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διάδοχον ἐν τῇδ᾽ ἡμέρα πορσύνεται. 

δέσποινα γὰρ κατ᾽ οἶκον, ᾿Ερμιόνην λέγω. 
πατρός v' ἐρημωϑεῖσα συννοίᾳ 9' ἅμα 805 
oiov δέδρακεν ἔργον ᾿ἀνδρομάχην κτανεῖν 

καὶ παῖδα βουλεύσασα. κατϑανεῖν ϑέλει, 
πόσιν τρέμουσα. μὴ ἀντὶ τῶν δεδραμένων 

ἐκ τῶνδ᾽ ἀτίμως δωμάτων ἀποσταλῇ 

ἢ κατϑάνῃ κτείνουσα τοὺς οὐ χρὴ κτανεῖν. 810 
μόλις δέ νιν ϑέλουσαν ἀρτῆσαι δέρην 
εἴργουσι φύλακες δμῶες ἔκ τε δεξιᾶς 

ξίφη καϑαρπάζουσιν ἐξαιρούμενοι. 

οὕτω μεταλγεῖ καὶ τὰ πρὶν δεδραμένα 

ἔγνωκε πράξασ᾽ οὐ καλῶς. ἐγὼ μὲν οὖν 815 
δέσποιναν sigyovo ἀγχόνης κάμνω. φίλαι" 

ὑμεῖς δὲ βᾶσαι τῶνδε δωμάτων ἔσω 

ϑανάτου viv ἐκλύσασϑε' τῶν γὰρ ἠϑάδων 

φίλων νέοι μολόντες εὐπιϑέστεροι. 

ΧΟ. καὶ μὴν ἐν οἴκοις προσπόλων ἀκούομεν 820 

βοὴν ἐφ᾽ οἷσιν ἦλϑες ἀγγελοῦσα σύ. 

δείξειν δ᾽ ἔοικεν ἡ τάλαιν᾽ ὅσον στένει 

πράξασα δεινά" δωμάτων γὰρ ἐχπερᾷ 

φεύγουσα χεῖρας προσπόλων πόϑῳ ϑανεῖν. 

EPMIONH. 

ἰώ μοί uoL* 825 

σπάραγμα κόμας ὀνύχων τε δάι᾽ ἀ- 

μύγματα ϑήσομαι. 

TP. ὦ παῖ, τί δράσεις; σῶμα σὸν καταικιῇ; 

BP corr. p | κακοῦ] scripsi, κακῶν B, κακῶς LP, κακῶ v 807 su- 
per κατϑανεῖν 507. yo. χτανεῖν b 808 μὴ ᾽ντὶ L μῆντι 0 809 &u- 
μος J. Heiland 810 χτείνασα L | ϑανεῖν LPhb | versum delet 
Cobet, cfr. 874sq., 1057 812 εἴργουσι AB | διῶες φύλακες LL 
812 sq. verba ἔκ... καϑαρπάζουσιν fort. delenda 814 μεταλγεῖ]) 
Nauck, μέγ᾽ ἀλγεῖ hbri 816 ἀγχονῆςε B 8117 ἡμεῖς LP 819 sbm- 
ϑέστεροι] Blomfield, εὐπειϑέστεροι libri 820 προσπόλων A 821 ἀγ- 
γελοῦσα] Dobree, ἀγγέλουσα A.B et mut. in ἀγγέλλουσα L, ἀγγέλλουσα v 

822 στένει Α Eb, σϑένει r, πονεῖ F. Gu. Schmidt 825 ἰών A 
826 χόμης LP |óoe? ἀμύγματα A, δαιμύγματα P 'c super cu scr. p 

828 vo. E, 9o AB L, χορ. P, sic etiam 832, 836 
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EP. ooi αἰαῖ" 

égo' αἰϑέριον πλοκάμων ἐμῶν ἄπο, 830 
λεπτόμιτον φάροο. 

TP. τέκνον, κάλυπτε στέρνα, σύνδηδσαι πέπλους. 

EP. τί δέ us δεῖ [στέρνα] καλύπτειν πέπλοις 
δῆλα καὶ ἀμφιφανῆ καὶ ἄκρυπτα; [δε- 

δράκαμεν πόσιν]. 88ὅ 

TP. ἀλγεῖς, φόνον ῥάψασα συγγάμῳ σέϑεν; 

EP. κατὰ μὲν οὖν στένω δαΐας τόλμας, Qv ἔρεξ᾽ 
& κατάρατος ἐγὼ κατάρατος ἀνϑρώποις. 

ΤΡ. συγγνώσεταί σοι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν πόσις. 840 

EP. τί μοι ξίφος ἐκ χερὸς ἠγρεύσω; 

ἀπόδος, ὦ φίλ᾽, ἀπόδος, ἵν᾿ ἀνταίαν 
ἐρείδω πλαγάν᾽ τί μὲ βρόχων εἴργεις: 

TP. ἀλλ᾽ εἴ σ᾽ ἀφείην μὴ φρονοῦσαν, ὡς ϑάνοις; 845 
EP. οἴμοι πότμου. 

ποῦ μοι πυρὸς φίλα φλόξ: 

πῶς δ᾽ ἐς πέτρας ἀερϑῶ, 

ἢ κατὰ πόντον ἢ x«9' ὕλαν ὀρέων, 

ἵνα ϑανοῦσα νερτέροισιν μέλω; 860 

TP. τί ταῦτα μοχϑεῖς; συμφοραὶ ϑεήλατοι 

πᾶσιν βροτοῖσιν ἢ τότ᾽ ἦλθον ἢ τότε. 
EP. ἔλιπες ἔλιπες, ὦ πάτερ, ἐπακτίαν 

829 oí ct cL αἷ P, αἱ αἱ αἱ αἱ L, «t et αἴ AB, sed B oi infra 
lineam add., e? e? αἱ .E 832 πέπλους] Reiske, πέπλοις libri 
833 personae notam om. A 833—835 verba στέρνα et δεδράκαμεν 
πόσιν delevit Nauck (στέρνα et πέπλοις eiciebat Bothe) 836 φόνον] 
μόρον LL 837 κἄτα A | fort. δαΐαν 889 & B, ἡ E, ór| &voic 1, 
ἀνδράσιν 1 840 τροφ. a, 9:0. ABEL, χορ. P|vijvó AB (τήνδ᾽ b), 
τὴν E 841 τὸ ξίφος E | χερὸς] Brunck, χειρὸς libri 842 φίλ᾽] 
φίλος LP ^" super oc scr. |. | verba ὦ φίλ᾽ ἀπόδος ἵν᾽ delet Nauck, 
fort. ἀπόδος, ὦ φίλη, δός νιν, ἵν᾽ ἀνταίαν 844 ἐρείσω B ἢ super & 
ΒΟΥ, ὃ | πληγάν L | βρύχων B o super v scr. b | εἴργεις A 845 rp. 
a, ϑερ. AB E, χορ. P, om. L ὃὲ add. ὦ | ϑάνοις] Aldina, ϑάνηις A 
ϑάνεις P, ϑάνης r 848 πῶς] C. Busche, ποῦ libri| πέρας P 849 ἢ 
κατὰ] Seidler, κατὰ libri 850 νερτέροισιν] Heath, νερτέροισι, libri | 
μέλω B vo super Ào scr. ὃ, μέλλω P 851 vo. schol. (ἄμεινον τῆς 
τροφοῦ (ἢ τοῦ χοροῦ» τὸ πρόσωπον), χορ. ALL P, 9so. BE — 852 πᾶσι 
libri | βροτοῖς B. τ΄τν add. ὃ 854 ἐπακτίαν l (om. L) P, μ᾽ éxowriov v 
& π᾿ ἀκτίαν A) 
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μ᾿ δλκάδ᾽ ἔρημον οὖσαν ἐνάλου κώπας. 855 
ὀλεῖ ὀλεῖ ue τᾷδ᾽ οὐκέτ᾽ ἐνοικήσω 
νυμφιδίῳ στέγᾳ. 

τίνος ἄγαλμα ϑεῶν ἱκέτις δὁρμαϑῶ; 
ἢ δούλα δούλας γόνασι προσπέσω; 860 
Φϑιάδος ἐκ γᾶς 

κυανόπτερος ὄρνις ἀερϑείην 

oi πευκᾶεν σκάφος 

διὰ Κυανέας ἐπέρασεν ἀκτὰς 

πρωτόπλοος πλάτα. 865 

TP. ὦ παῖ, τὸ λίαν οὔτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπήνεσα, 
ὅτ᾽ ἐς γυναῖχα Τρῳάδ᾽ ἐξημάρτανες, 
οὔτ᾽ αὖ τὸ νῦν σου δεῖμ᾽ ὃ δειμαίνεις ἄγαν. 
οὐχ ὧδε κῆδος σὸν διώσεται πόσις 
φαύλης γυναικὸς βαρβάρου πεισϑεὶς λόγοις. 870 
οὐ γάρ τί σ᾽ αἰχμάλωτον ἐκ Τροίας ἔχει, 
ἀλλ᾽ ἀνδρὸς ἐσθλοῦ παῖδα σὺν πολλοῖς λαβὼν 
ἕδνοισι πόλεώς v' οὐ μέσως εὐδαίμονος. 
πατὴρ δέ σ᾽ οὐχ ὧδ᾽ ὡς σὺ δειμαίνεις, τέκνον, 
προδοὺς ἐάσει δωμάτων τῶνδ᾽ ἐκπεσεῖν. 875 
ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽ εἴσω μηδὲ φαντάζου δόμων 
πάροιϑε τῶνδε, μή vw αἰσχύνην λάβῃς 
ἱπρόσϑεν μελάϑρων τῶνδ᾽ ὁρωμένη, τέκνον]. 

855 μ᾽ ὁλκάδ᾽] scripsi (ὡσεὶ delevit Seidler, ὡσεί μ᾽ ὁλκάδ᾽ pro- 
posuit Jacobs), ὡσεὶ μονάδ᾽ libri (verba ὡσεὶ uovdó" ἔρημον οὖσαν om. 
P add. in marg. p) ἐνάλου] Seidler, ἐναλίου libri 866 ὀλεῖ ὀλεῖ us] 
Seidler, ὀλεῖ μ᾽ ὀλεῖ μὲ δηλαδὴ πόσις libri (δηλαδὴ πόσις circulo inclu- 
sit et linea transfixit /) | τᾷδ᾽ οὐκέτ᾽] Seidler, οὐκέτι τᾷδ᾽ (τάδ᾽ LP 
TGÓ' lp) libri 868 στέγᾳ LP, στέγῃ r 89 τίνος B ων super og 
scr. b | ἄγαλμα ϑεῶν] Jacobs, ἀγαλμάτων libri | ἱκέτης B P corr. b | 
ὁρμάϑω Pl 860 δοῦλα (δούλα D) δούλας B, δούλα δούλοις (δούλας 1) 
L, δούλας δούλας A | γούνασι LP | προπέσω A 861 γᾶς] γαίας 
Hermann, fort. χϑονὸς 862 χυνόπτερος P et mut. in κυανόπτερος 
B | ἀερϑείην] Seidler, s/9^ εἴην libri 863 oi] scripsi, ἢ libri | πεύ- 
καὲν A | σκάφος] scripsi, σκάφος ἢ libri (σκάφος ἣ B p, σκάφος ἃ E) 
864 χυνέας AB | ἐπέρασ᾽ l| ἀκτὰς L, ἀκτᾶς rl — 865 zooromAóog E 
866 vo. a, ϑερ. r | τὸ] τότε l| ἐκεῖν A 868 oov B corr. b | αὖ τὸ 
Lb, αὐτὸ r | cov om. P 870 φαύλοις A.L | λόγοις in ras. p 
871 γὰρ τί B. γάρ τι b, γάρ τις AE 818 ἔδνοισι A Pb 810 μὴ 
δὲ Β μηδὲν ὃ 878 monente Dindorfio damnavit Nauck 
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XO. xoi μὴν ὅδ᾽ ἀλλόχρως τις ἔκδημος ξένος 

σπουδῇ πρὸς ἡμᾶς βημάτων πορεύεται. 880 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ξέναι γυναῖκες. ἦ τάδ᾽ ἔστ᾽ ᾿Δ4χιλλέως 
παιδὸς μέλαϑρα καὶ τυραννικαὶ στέγαι; 

ΧΟ. ἔγνως" ἀτὰρ δὴ πυνϑάνῃ τίς ὧν τάδε; 

OP. ᾿Δγαμέμνονός τε καὶ Κλυταιμήστρας τόκος. 
ὄνομα δ᾽ Ὀρέστης" ἔρχομαι δὲ πρὸς Διὸς 885 

μαντεῖα Ζωδωναῖ᾽. ἐπεὶ δ᾽ ἀφικόμην 

Φϑίαν, δοκεῖ μοι ξυγγενοῦς μαϑεῖν πέρι 

γυναικός, εἰ ξῇ κεὐτυχοῦσα τυγχάνει. 

ἡ Σπαρτιᾶτις "Eouióvy: τηλουρὰ γὰρ 
voíovo ἀφ᾽ ἡμῶν πεδί᾽ ὅμως ἐστὶν φέλη. 890 

EP. à ναυτίλοισι χείματος λιμὴν φανεὶς ! 

"Ayau£uvovoe παῖ. πρός δε τῶνδε yovvdrov, 

οἴκτειρον ἡμᾶς ὧν ἐπισκοπεῖς τύχας, 
πράσσοντας οὐκ sU. στεμμάτων δ᾽ οὐχ ἥσσονας 
σοῖς προστίϑημι γόνασιν ὠλένας ἐμάς. 895 

OP. £a: 

Tí χρῆμα; μῶν ἐσφάλμεϑ᾽ ἢ σαφῶς δρῶ 
δόμων ἄνασσαν τῶνδε Μενέλεω κόρην; 

EP. ἥνπερ μόνην γ᾽ ἡ Τυνδαρὶς τίκτει γυνὴ 
Ἑλένη κατ᾽ οἴκους πατρί: μηδὲν ἀγνόει. 

OP. ὦ ΦΟοῖβ᾽ ἀκέστορ, πημάτων δοίης λύσν Ἡ 900 

τί χρῆμα; πρὸς ϑεῶν ἢ βροτῶν πάσχεις κακά; 

EP. τὰ μὲν πρὸς ἡμῶν, τὰ δὲ πρὸς ἀνδρὸς ὅς μ᾽ ἔχει, 
τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν του" πανταχῇ δ᾽ ὀλώλαμεν. 

879 ἀλλόχως P ο add. p 880 βημάτων] Brunck, δωμάτων 
libri 881 ἢ AB ἦ ὃ) ἀχιλέως B corr. b 883 ἔγνω σ᾽ A | ἀτὰρ 
δὴ πυνθάνῃ τίς ὧν τάδε C, ἀτὰρ δὴ τίς ὧν πυνϑάνῃ τάδε r, sed super 
ἀτὰρ δὴ scr. «, super πυνϑάνῃ B, super τίς ὧν y, super τάδε δι super 
δὴ scr. πῇ b, ἀτὰρ ""víg ὧν πυνθάνῃ τάδε LL erasit sine dubio δὴ 
quod superscriptum erat /, qui ys post ὧν interpolavit 884 xÀv- 
ταιμνήστρας libri 888 καὶ εὐτυχοῦσα B 889 σπαρτιάτις A.B 
890 ἐστὶ BP, ἔστι E 891 ναυτίλοις ἐκ Burges 892 γουνάτων P, 
γονάτων r 894 πράκεοντας P πράσσοντας p|ó0' om. L 898 γού- 
νασιν E 8906 ἢ] ἣ mut. in 7 B ἢ superscr. b — 897 τῶνδε] Brunck, 
τήνδε libri μενελέω B 898 EP.] χορ. A [μονὴ Α et mut. in μονὴν 
1,1 γ᾽ m|seripsii, γε libi | γυνὴ] κόρη L 900 ἀκέστωρ P, yo. καὶ 
ἀκέστων schol. 901 κακὰ LP, κακόν r 903 τοῦ LP 
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OP. τίς οὖν Qv εἴη μὴ πεφυκότων γέ zo 
παίδων γυναικὶ συμφορὰ πλὴν ἐς λέχος ; 905 

EP. τοῦτ᾽ αὐτὸ καὶ vocobüusv: εὖ μ᾽ ὑπηγάγου. 
OP. ἄλλην τιν᾽ εὐνὴν ἀντὶ σοῦ στέργει πόσις; 

EP. τὴν αἰχμάλωτον Ἕκτορος ξυνευνέτιν. 

OP. κακόν γ᾽ ἔλεξας, ἄνδρα δίσσ᾽ ἔχειν λέἔχη. 
EP. τοιαῦτα ταῦτα. x&v ἔγωγ᾽ ἠμυνάμην. 910 

OP. μῶν ἐς γυναῖκ᾽ ἔρραψας οἷα δὴ γυνή; 

EP. φόνον γ᾽ ἐκείνῃ καὶ τέκνῳ νοϑαγενεῖ. 
OP. κἄκτεινας. ἤ τις συμφορά σ᾽ ἀφείλετο; 

EP. γέρων γε Πηλεὺς τοὺς κακίονας σέβων. 

OP. col δ᾽ ἦν τις ὅστις τοῦδ᾽ ἐκοινώνει φόνου; 915 

EP. πατήρ y! ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀπὸ Σπάρτης μολών. 
OP. κἄπειτα τοῦ γέροντος ἡσσήϑη χερί; 
EP. αἰδοῖ γε" καί u' ἔρημον οἴχεται λιπών. 
OP. συνῆκα" ταρβεῖς τοῖς δεδραμένοις πόσιν. 

EP. ἔγνως" ὀλεῖ γάρ μ᾽ ἐνδίκως. τί δεῖ λέγειν ; 920 

ἀλλ᾽ ἄντομαί σὲ 4ία καλοῦσ᾽ ὁμόγνιον, 
πέμψον μὲ χώρας τῆσδ᾽ ὅποι προσωτάτω 
ἢ πρὸς πατρῷον μέλαϑρον᾽ ὡς δοκοῦσί γε 

δόμοι τ᾽ ἐλαύνειν φϑέγμ᾽ ἔχοντες οἵδε με, 
μισεῖ τε γαῖα Guo: εἰ δ᾽ ἥξει πάρος 925 

Φοίβου λιπὼν μαντεῖον ἐς δόμους πόσις. 

κτενεῖ μ᾽ ἐπ᾽ αἰσχίστοισιν, ἢ δουλεύσομεν 
νόϑοισι λέκτροις ὧν ἐδέσποξζον πρὸ τοῦ. 
πῶς οὖν τάδ᾽, ὡς εἴποι τις, ἐξημάρτανες: 
κακῶν γυναικῶν εἰσοδοί μ᾽’ ἀπώλεσαν, 980 

αἴ μοι λέγουσαι τούσδ᾽ ἐχαύνωσαν λόγους" 

σὺ τὴν κακίστην αἰχμάλωτον ἕν δόμοις 

906 ἐπηγάγου P ὑπηγάγου p 909 ἄνδρα E, ἄνδρ᾽ ἕνα L, ἕν᾽ 
ἄνδρα r, fort. κακὸν τὸ χρῆμ᾽, ἕν᾽ ἄνδρα | ἔχει B. corr. b 910 χκατ- 
ἔχω γ᾽ ἠμυνάμην DB γρ. κᾶτ᾽ ἔγωτ᾽ ἠμυνάμην in marg. scr. ὦ 
913 τίς E | συμφορά σ᾽ Eb, συμφορᾶς r 916 μολῶν DB corr. b 
917 ἡττήθη P X 920 μ᾽ om. P | δεῖ] δὴ P 922 προσωτάτωι A 
924 τ᾽] Matthiae, y'libri | φϑέγματ᾽ B | οἷδε A, oiós B οἵδε b 
925 φϑιάς BP, φϑίας r 929 Oresti tribuunt hbri, Hermionae re- 
stituit Lenting | πῶς οὖν ἂν εἴποι vig vdó  Pflugk, πῶς οὖν τάδ᾽, ὧδ᾽ 
ἐρεῖ τις Nauck 931 αὐχένωσαν P yo. ἐχαύνωσαν superscr. p 
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δούλην ἀνέξῃ Gol λέχους κοινουμένην ; 

μὰ τὴν ἄνασσαν, οὐκ ἂν ἔν γ᾽ ἐμοῖς δόμοις 
βλέπουσ᾽ ἂν αὐγὰς τἄμ᾽ ἐκαρποῦτ᾽ ἂν λέχη. 935 

κἀγὼ κλύουσα τούσδε Σειρήνων λόγους 

σοφῶν πανούργων ποικίλων λαλημάτων, 

ἐξηνεμώϑην μωρίᾳ. τί γάρ μὲ χρῆν 

πόσιν φυλάσσειν, y παρῆν ὅσων ἔδει. 

πολὺς μὲν ὄλβος, δωμάτων δ᾽ ἠνάσσομεν; 940 
παῖδας δ᾽ ἐγὼ μὲν γνησίους ἔτικτον ἄν, 

ἣ δ᾽ ἡμιδούλους τοῖς ἐμοῖς νοϑαγενεῖς. 

ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ οὔποτ᾽" οὐ γὰρ εἰσάπαξ ἐρῶ" 
χρὴ τούς γε νοῦν ἔχοντας, οἷς ἔστιν γυνή, 

πρὸς τὴν ἐν οἴκοις ἄλοχον ἐσφοιτᾶν ἐᾶν 945 

γυναῖκας αὗται γὰρ διδάσκαλοι κακῶν" 
ἣ μέν τι κερδαίνουσα συμφϑείρει λέχος, 

ἣ δ᾽ ἀμπλακοῦσα συννοσεῖν αὑτῇ ϑέλει, 

πολλαὶ δὲ μαργότητι᾽ κἀντεῦϑεν δόμοι 

νοσοῦσιν ἀνδρῶν. πρὸς τάδ᾽ εὖ φυλάσσετε 960 
κλήϑροισι καὶ μοχλοῖσι δωμάτων πύλας" 
ὑγιὲς γὰρ οὐδὲν αἵ ϑύραϑεν εἴσοδοι 

δρῶσιν γυναικῶν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ κακά. 

ΧΟ. ἄγαν ἐφῆκας γλῶσσαν ἐς τὸ σύμφυτον. 

συγγνωστὰ μέν νυν coi τάδ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως χρεὼν 955 

κοσμεῖν γυναῖκας τὰς γυναικείας νόσους. 

ΟΡ δοφόν τι χρῆμα τοῦ διδάξαντος βροτοὺς 

λόγους ἀκούειν τῶν ἐναντίων πάρα. 

ἐγὼ γὰρ εἰδὼς τήνδε σύγχυσιν δόμων 

ἔριν τε τὴν σὴν καὶ γυναικὸς Ἕκτορος, 960 

933 λέχοσ 4 98 βλέπουσ᾽ ἂν Pb, βλέπουσανΥἡ 9381 delet Nauck 
938 μὲ χρῆν] μ᾽ ἐχρῆν Ε΄» et mut. in μ᾽ ἐχρὴν B, μ᾽ ἐχρὴν AP 
939 φυλάττειν libri| ὅσον DB ὧν super ov scr. b 941 sq. suspectos 

habet R.Prinz 948 εἰσάπαξ P, sig ἄπαξ r 944 ἐστὶν EL, ἔστι v 

945 ἐσφοιτᾶν E, εἰσφοιτᾶν r 948 αὑτῇ C et schol, αὐτῇ r 961 κλή- 
ἅγροισι A, κλείϑροισι, v 953 δρῶσι DB | πόλλ᾽ ἄγαν κακά cod. Mar- 
cianus 507, cfr. act. soc. philol. Lips. VI p. 334 954 γλῶσαν mut. 
in γλῶσσαν A, γλῶτταν P | σ qvvov (sic) B σύμφυλον b 955 uév 
vvv] Canter, uiv oov libri 956 γυναικίους P γυναικείους p et h | 
νόσους] yo. φύσεις in marg. ὦ 959 τήνδε] scripsi, τῶνδε libri | vó- 
μων P δόμων p 
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φυλακὰς ἔχων ἔμιμνον, εἴτ᾽ αὐτοῦ μενεῖς 

εἴτ᾽ ἐχφοβηϑεῖσ᾽ αἰχμαλωτίδος φόνῳ 

γυναικὸς οἴκων τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι ϑέλεις. 
ἦλθον δὲ σὰς μὲν οὐ σέβων ἐπιστολάς, 
εἰ δ᾽ ἐνδιδοίης, ὥσπερ ἐνδίδως, λόγον, 965 
πέμψων σ᾽ ἀπ᾽ οἴκων τῶνδ᾽. ἐμὴ γὰρ οὖσα πρὶν 
σὺν τῶδε ναίεις ἀνδρὶ σοῦ πατρὸς κάκῃ, 

ὃς πρὶν τὰ Τροίας ἐσβαλεῖν δρίσματα 

γυναῖκ᾽ ἐμοί σε δοὺς ὑπέσχεϑ᾽ ὕστερον 
τῷ νῦν σ᾽ ἔχοντι, Τρῳάδ᾽ εἰ πέρσοι πόλιν. 970 

ἐπεὶ δ᾽ ᾿άΔχιλλέως δεῦρ᾽ ἐνόστησεν γόνος, 
σῷ μὲν συνέγνων πατρί, τὸν δ᾽ ἐλισσόμην 
γάμους ἀφεῖναι σούς, ἐμὰς λέγων τύχας 

καὶ τὸν παρόντα δαίμον᾽, ὡς φίλων μὲν ἂν 

γήμαιμ᾽ ἀπ᾿ ἀνδρῶν, ἔκτοϑεν δ᾽ οὐ ῥαδίως, 915 
φεύγων ἀπ᾽ οἴκων ἃς ἐγὼ φεύγω φυγάς. 
ὃ δ᾽ ἦν ὑβριστὴς ἔς v' ἐμῆς μητρὸς φόνον 
τάς 9' αἱματωποὺς ϑεὰς ὀνειδίζων ἐμοί, 

κἀγὼ ταπεινὸς ὧν τύχαις ταῖς οἴκοθεν 

ἤλγουν μὲν ἤλγουν, συμφορὰς δ᾽ ἠνειχόμην, 980 

σῶν δὲ στερηϑεὶς ὠχόμην ἄκων γάμων. 
νῦν οὖν, ἐπειδὴ περιπετεῖς ἔχεις τύχας 
καὶ ξυμφορὰν τήνδ᾽ ἐσπεσοῦσ᾽ ἀμηχανεῖς, 
ἄξω σ᾽ ἀπ᾽ οἴκων καὶ πατρὸς δώσω χερί. 

ΧΟ. τὸ συγγενές τοι δεινόν, ἔν τε τοῖς κακοῖς 985 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν χρεῖσσον οἰκείου φίλου. 
EP. νυμφευμάτων μὲν τῶν ἐμῶν πατὴρ ἐμὸς 

961 φύλακας B |siv A, εἶτ᾽ EP corr p | μένεις AB corr. ὃ 
962 om. P add. in marg. p | εἶτ᾽ EP corr. p | ἐκφοβηϑεὶσ Ab φόνῳ] 
Lenting, φόβῳ hbri ante 964 lacuna esse videtur 964 μὲν οὐ 
σέβων] οὐ μένων P 965 ἐνδιδοίηις A | λόγους P 966 zéuwov] 
Heath, πέμψω libri (dimidium posterius literae ὦ in ras. scr. E, erat 
πέμψον vel πέμψου) | τῶνδ᾽ ἐμὴ] super δ᾽ ἐ scr. δὲ b 969 δοὺς 
t9" P 910 πέρσοι L, πέρσει r 971 ἀχιλέως P corr. p | ἐνόστησε B 

972 τόνδ᾽ BL et superscr. o P 975 γῆμαί μ᾽ A Eb | ἔκτοσϑεν b | 
ῥάδιον Lb 971 ἔς us τῆς μητρὸς O. Bachmann 978 ϑεᾶς A 
980 συμφορὰς} Scaliger, συμφοραῖς libri 981 σῶν] σοῦ B ὧν super- 
ser. b | ὄγκων B yo. ἄκων superscr. b 982 περιπετῆς mut. 1n περι- 

πετεῖς Α 985 XO. om. libri, add. Hermann | yn praef. B | τοι] 
Hermann, γὰρ libri 
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μέριμναν ἕξει, κοὐκ ἐμὸν κρίνειν τύδε. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα τῶνδέ μ᾽ isi Dis δόμων, 
μὴ v?n ΠΣ iid δῶμα καὶ EE, πόσις 990 

pes u IP pet: Aet 

Inicie uezéA Dg πωλικοῖς διώγμασιν. 

OP. ϑάρσει γέροντος χεῖρα" τὸν δ᾽ ᾿Ζχιλλέως 

μηδὲν φοβηϑῆς παῖδ᾽, ὃς εἰς ἔμ᾽ ὕβριδεν. 
τοία γὰρ αὐτῷ μηχανὴ πεπλεγμένη 995 

βοόχοις ἀκινήτοισιν ἕστηκεν φόνου 

πρὸς τῆσδε χειρός" ἣν πάρος μὲν οὐκ ἐρῶ, 
τελουμένων δὲ Ζ)ελφὶς εἴσεται πέτρα. 

ὁ μητροφόντης δ᾽. ἢν δορυξένων ἐμῶν 

μείνωσιν ὅρκοι Πυϑικὴν ἀνὰ χϑόνα, | 1000 

δείξω γαμεῖν σφε μηδέν᾽ ὧν ἐχρῆν ἐμέ. 
πιχρῶς δὲ πατρὸς φόνιον αἰτήσει δίκην 

ἄνακτα Φοῖβον οὐδέ νιν μετάστασις 

γνώμης ὀμήσαι ϑεῶ διδόντα νῦν δίκας, 

ἀλλ᾽ ἔκ τ᾽ ἐκείνου διαβολαῖς vs ταῖς ἐμαῖς 1005 

κακῶς ὀλεῖται" γνώσεται δ᾽ ἔχϑραν ἐμήν. 
ἐχϑρῶν γὰρ ἀνδρῶν μοῖραν εἰς ἀναστροφὴν 

δαίμων δίδωσι κοὐκ ἐᾷ φρονεῖν μέγα. 
- 

XO. ὦ Φοῖβε πυργώδσας stroph. 

τὸν ἐν Ἰλίῳ εὐτειχῆ πάγον 1010 

988 ἐμοὶ B ὃν superscr. b [πρινὲν P v add. p | τάδε BE o 
superscr. b 990 μολῶν mut. in μολὼν A, μολῶν B.P corr.b post 
990 aliquid excidit 991 οἴκους μ᾽ οὐδ Το ἐχμαϑὼν A, οἴκους 
u' ἐξερημοῦσαν μαϑὼν r, τὲ yo. τούσδ᾽ ἐξερὴ superscr. b, ἢ παιδὸς ante 
οἴκους add. p, λξιπ super μ᾽ scr. i, οἴκους vs τούσδε μ᾽ ἐξερημοῦσαν 
μαϑὼν C, ἢ πρέσβυς supplevit Byzantinus 992 μετέλϑη mut. in 
μετέλϑοι E, μετέλϑοι r | πολικοῖς P  διώγμασι BL 993 τόνδ᾽ 
ABLp, τόν γ᾽ P | ἀχιλέως B 994 μηϑὲν A | φοβηϑεὶς A.B et mut. 
in φοβηϑῆς L, ἢ super δὲ scr. b. | ὃς] ὅσ᾽ Lobeck 995 τοῖα A 

996 ἕστηκε DB 997 τῇδε D c super m ser. ὃ 999 —1008 delet 
Oeri (1005 sq. damnabat Bothe, 1007 sq. Hartung) 999 δοριξένων P 

1001 δείξω] Herwerden, δείξει libri| μὴδ᾽ ἐν A, μηδέν᾽ B 'ówv su- 
perser. b, μηδὲν vr | ἐχρὴν A.B corr. ὃ 1002 πικρὸς 4 ΡῬ πικρῶς p, 
πικρὰν Cobet 1004 ϑεῶν νῦν διδόντα δίκας P 1005 τε κείνου E 

1006 ἐμήν] ἐμοί EL 1007 ἐχϑρῶν] κακῶν Nauck, ἀδίκων 
E. Holzner 1009 ὦ] Aldina, ἰὼ libri 1010 εὐτυχῆ E, sóv*;i 
mut. in εὐτειχῆ P 
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καὶ πόντιε κυανέαις 

ἵπποις διφρεύων ἅλιον πέλαγος. 

τίνος εἵνεκ᾽ ἄτιμον ὀργά- 
ναν χέρα τεκτοσύνας ᾿Ε- 1015 
νυαλέῳ δοριμήστορι προσϑέντες τάλαιναν 
τάλαιναν μεϑεῖτε Τροίαν ; 

πλείστους δ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖσιν antistr. 
Σιμοεντίσιν εὐίππους ὄὕχους 

ἐξεύξατε καὶ φονίους 1090 
ἀνδρῶν ἁμίλλας ἔϑετ᾽ ἀστεφάνους" 

ἀπὸ δὲ φϑέμενοι βεβᾶσιν 
᾿Ιλιάδαι βασιλῆες. 

οὐδ᾽ ἔτι πῦρ ἐπιβώμιον ἐν Τροία ϑεοῖσιν 1025 
λέλαμπεν καπνῷ ϑυώδει. 

βέβακε δ᾽ ᾿Δτρείδας ἀλόχου παλάμαις. stroph. 
αὐτά T ἐναλλάξασα φόνον ϑανάτῳ 

πρὸς τέκνων ἐπηῦρεν᾽ 1080 
ϑεοῦ ϑεοῦ νιν x£Asvu ἐπεστράφη 

μαντόσυνον. ὅτε νιν "Agyog ἐμπορευϑεὶς 
"Ayausuvóviog κέλωρ 
ἀδύτων ἐπιβὰς κτάνεν -- ματρὸς φονεύς. 1035 
ὦ δαῖμον, ὦ Φοῖβε, πῶς πείϑομαι; 

1011 κυανέαις B οἷς super αἷς scr. b 1012 ἵπποις) Aldina, 
ἵπποισι. libri 1014 οὔνεκ᾽ libri (οὔνεκ᾽ A) | ὀργάνναν L ὦ super 
vov scr. |, ἐργάναν Toup, cfr. Aesch. Prom. 477 1016 δοριμήστορι) 
ed. Hervagiama altera, δορὶ μήστορι (μήστωρι B) libri | προσϑέντες] 
Aldina, προϑέντες libri 1018 ἀκταῖσιν] ἀκταῖσι libri (ἄκται P 
ἄχταις p) 1019 σιμοεντίσιν LP, σιμοεντίσι A Eb, σιμοέντισι B 
1020 ἐξεύξατε om. E 1021 Zvüsv' A — 1022 φϑιμένοι B φϑίμενοι b 

1025 οὐδ᾽ ἔτι A, οὐδέ τι v | ϑεοῖσιν] ϑεοῖσι libri 1020 λέλαμπεν] 
λέλαμπε libri, nisi quod λέλαμπτε B, λάμπει E | ϑυώδει L, sed r re- 
scriptum 1027 stropham post antistr. collocat Musgrave | ἀτρείδας 
B, c, super ας scr. m. 2 et δὰ super or m. 3, ἀτρείδαις P | &Àógov A 

1030 πρὸ L c super o scr. 1 | ἐπηῦρεν] Herwerden, ἀπηύρα libri 
1031 vuv om. P | κέλευμ᾽ A B, κέλευσμ᾽ v (ιελεύσμα: 1) 1032 "A4oyog 
ἐμπορευϑεὶς) Lenting, ἀργόϑεν (ἄργος BC) πορευϑεὶς libri 1084 ἀγα- 
μεμνόνιος 4, ἀγαμεμνόνειος v 1035 ἐπιβὰς] fort. ἀποβὰς | χτάνεν] 
Hermann (ἔχτανεν Heath), κτεάνων libri| ματρὸς] Mog ΠΡ 1086 δαί- 
μων P |fort. πείσομαι 
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πολλαὶ δ᾽ ἀν᾽ 'EAAdvov ἀγόρους στοναχὰς —antistr. 
μέλποντο δυστάνων τεκέων ἄλοχοι" 

ἐκ δ᾽ ἔλειπον οἴκους 1040 
3... Ἃ πρὸς ἄλλον εὐνάτορ᾽. οὐχὶ col μόνᾳ 

δύσφρονες ἐπέπεσον, οὐ φίλοισι, λῦπαι" 
νόσον ᾿Ελλὰς évÀ«, νόσον" 
διέβα δὲ Φρυγῶν πρὸς εὐκάρπων γυᾶν 1045 

σκηπτὸς σταλάσσων «τὸν» “Ἅιδα φόνον. 

IIHAETX. 

Φϑιώτιδες γυναῖκες, ἱστοροῦντί μοι 

σημήνατ᾽᾿ ἠσθόμην γὰρ οὐ σαφῆ λόγον 

ὡς δώματ᾽ ἐκλιποῦσα Μενέλεω κόρη 
φρούδη τάδ᾽" ἥκω δ᾽ ἐκμαϑεῖν σπουδὴν ἔχων 1060 
εἰ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ᾽ τῶν γὰρ ἐκδήμων φίλων 
δεῖ τοὺς κατ᾽ οἶκον ὄντας ἐκπονεῖν τύχας. 

ΧΟ. Πηλεῦ, σαφῶς ἤκουσας" οὐδ᾽ ἐμοὶ καλὸν 

κρύπτειν ἐν οἷς παροῦσα τυγχάνω κακοῖς" 
βασίλεια γὰρ τῶνδ᾽ οἴχεται φυγὰς δόμων. 1055 

ΠΗ. τίνος φόβου τυχοῦσα; διαπέραινέ μοι. 

ΧΟ. πόσιν τρέμουσα, μὴ δόμων νιν ἐκβάλῃ. 
ΠΗ. μῶν ἀντὶ παιδὸς ϑανασίμων βουλευμάτων ; 
ΧΟ. ναί, καὶ γυναικὸς αἰχμαλωτίδος φόβῳ. 

ΠΗ. σὺν πατρὶ δ᾽ οἴκους ἢ τίνος λείπει μέτα; 1000 

1037 ἀν᾽ àv P | &yógovc] Musgrave, ἀγορὰς ἀχόρους Α (ἀγορὰς 
ex ἀγοραὶ correxisse videtur m. 1), &yoocl ἀχόρους Lb, ἀχόρους B, 
ἀγορὰς E 1089 δύστανοι Seidler | roxéov Β E (cfr. schol. ἐὰν δὲ ἢ 
ἡ γραφὴ τεκέων, λείπει [sic pro τευχέων λύεται Cobet] τὸ ἕνεκεν), Ae- 
χέων Heath | ἄλοχον L 1040 δ᾽ ἔλειπον A, δ᾽ ἔλιπον B LP, δέ λιπον 
E, τ᾽ ἔλειπον Brunck 1041 ἄλλων A, ἄλλον B ovg super ov scr. b | 
εὐνάτορ᾽ ὶ στορας super roo! scr. b | μόνᾳ] μόνα ὦ ἑρμιόνη E 
1042 δύσφρονες ἐπέπεσον] Aldina, δύσφρονες ἔννεπον (prius ν in ἔννε- 
πον rescr. vel add. ὃ L, δύσφρον᾽ ἔπεσον P, δύσφρονες ἔπεσον r (αν 
super cov scr. Ὁ), δύσφρονες ἐνέπεσον Ad. de Mess, δύσφρονες ἐπέλασαν 
Kirchhoff | λύπαι ABP 1045 Φρυγῶν] Hermann, Φρυγῶν καὶ libri 
(φρυγῶν γῆν h)| εὐκάρπων yvàv| scripsi, εὐκάρπους γύας (γύας LL et ἢ, 
γύιας D, γυίας r) libri 1046 τὸν om. libri, add. Hermann | ἅδα B L, 
ἀΐδα r 1049 μενελέω A, μενέλεως BE 1051 εἴ P 1054 οἷς 
παροῦσα] scripsi, otozso οὖσα libri 1055 φυγὰς τῶνδ᾽ οἴχεται B.E 
1056 φόβω φυγοῦσα Herwerden 1059 ναί, καὶ γυναικὸς] fort. καὶ 
τῆς γυναικός γ᾽ | αἰχμαλώτιδος Α | fort. φόνου (φόνῳ Lenting), cfr. 962 
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XO.  Ay«u£uvovóg νιν παῖς βέβηκ᾽ ἄγων y9ovóg. 
ΠΗ. ποίαν περαίνων ἐλπίδ᾽; ἢ γῆμαι ϑέλων; 

ΧΟ. καὶ σοῦ ys παιδὸς παιδὲ πορσύνων μόρον. 

ΠΗ. κρυπτὸς καταστὰς ἢ κατ᾽ ὄμμ᾽ ἐλϑὼν μάχῃ; 
ΧΟ. ἁγνοῖς ἐν ἱεροῖς “οξίου Ζ]ελφῶν μέτα. 1065 
ΠΗ. οἴμοι" τόδ᾽ ἤδη δῆλον. οὐχ ὅσον τάχος 

χωρήσεταί τις Πυϑικὴν πρὸς ἑστίαν 

καὶ τἀνϑάδ᾽ ὄντα τοῖς ἐκεῖ λέξει φίλοις, 

πρὶν παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως κατϑανεῖν ἐχϑρῶν ὕπο; 

ATTEAOX. 

ὥμοι μοι᾿ 1070 

οἵας ὃ τλήμων ἀγγελῶν ἥκω τύχας 

σοί τ᾽. ὦ γεραιέ, καὶ φίλοισι δεσπότου. 
ΠΗ. αἰαῖ πρόμαντις ϑυμὸς ὥς τι προσδοκᾷ. 

ALTI. οὐκ ἔστι coi παῖς παιδός, ὡς μάϑῃς, γέρον 
Πηλεῦ" τοιάσδε φασγάνων πληγὰς ἔχει 
[4ελφῶν ὑπ᾽ ἀνδρῶν καὶ Μυκηναίου ξένου]. 1075 

XO. ἃ ἃ, τί δράσεις, ὦ γεραιέ; μὴ πέσῃς" 
ἔπαιρε σαυτόν. ΠΗ͂. οὐδέν εἰμ᾽ " ἀπωλόμην. 

φρούδη uiv αὐδή, φροῦδα δ᾽ ἄρϑρα μου κάτω. 

ATI. ἄκουσον, εἰ καὶ σοῖς φίλοις ἀμυναϑεῖν 
χρήξεις, τὸ πραχϑέν, σὸν κατορϑώσας δέμας. 1080 

ΠΗ. ὦ μοῖρα, γήρως ἐσχάτοις πρὸς τέρμασιν 
οἵα μὲ τὸν δύστηνον ἀμφιβᾶσ᾽ ἔχεις. 
πῶς δ᾽ οἴχεταί μοι παῖς μόνου παιδὸς μόνος; 
σήμαιν᾽ " ἀκοῦσαι δ᾽ οὐκ ἀκούσϑ᾽ ὅμως ϑέλω. 

1063 σῷ Lobeck 1064 κρυπτὸς] fort. λόχῳ 1065 ἀγνοῖς 
ABP corr. b 1066 δῆλον] Nauck, δεινὸν libri, fort. τόδ᾽ αὐτόδηλον 

1067 πρὸς ἕστίαν] ἀνὰ χϑόνα ΒΕ yo. πρὸς ἑστίαν superscr. b 
1068 τἀνδάνϑ᾽ A 1069 ἀχιλέως B corr. b, ἀχιλκέως P 1070 ὦ 
μοι uou. L Pb 1071 ἀγγελῶν LPb, ἐν γάλα, AB, ἀγγέλλων a 
1072 αἱ αἱ AB P, αἱ αἱ L, ci cà E | τις E | προσδοκῶν P 1074 
ἔχων BE 1075 quem om. A, uncis inclusi, cfr. 1151 1076 δράσῃ 
σ᾽ ὦ B yo. δράσεις ὦ superscr. p 1077 εἰμ᾽ B, εἶμ᾽ ALP, εἶμ᾽ Eb | 
ἀπολλώμην B ἀπωλλόμην b 1079 ἀμυναϑεῖν] Eikisiss- ἀμυνάϑειν 
libri (ἀμυνάϑην A) 1080 χρήξει B.E χρήξεις ὃ | κατορϑήσας P 
corr. p 1081 γήρως DB corr. in γῆρας ἢ | τέρμοσιν Blomfield 
1082 οἷα EP οἵα p, oí& A 1083 δ᾽ om. P | μοι (ι ras. fort. ex v 
corr).A, μου B or superscr. b — 1084 ἀκοῦστ᾽ A, ἀκοῦσϑ᾽ B, ἀκοῦσ᾽ LP 
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ADI. ἐπεὶ τὸ κλεινὸν ἤλθομεν Φοίβου πέδον, 1085 

τρεῖς uiv φαεννὰς ἡλίου διεξόδους 

ϑέᾳ διδόντες ὄμματ᾽ ἐξεπίμπλαμεν. 
καὶ τοῦϑ᾽ ὕποπτον ἦν ἄρ᾽ ἔς τε συστάσεις 
κύκλους τ᾽ ἐχώρει λαὸς οἰκήτωρ ϑεοῦ. 
Ayauéuvovog δὲ παῖς διαστείχων πόλιν 1090 
ἐς οὖς ἑκάστῳ δυσμενεῖς ηὔδα λόγους" 

ὁρᾶτε τοῦτον, ὃς διαστείχει ϑεοῦ 
χρυσοῦ γέμοντα γύαλα, ϑησαυροὺς βροτῶν. 

τὸ δεύτερον παρόντ᾽ ἐφ᾽ οἷσι καὶ πάρος 
δεῦρ᾽ ἦλϑε Φοίβου ναὸν ἐκπέρσαι ϑέλων. 1095 
κἀκ τοῦδ᾽ ἐχώρει ῥόϑιον ἐν πόλει κακὸν 

ἀρχαί τ᾽ ἐπληροῦντ᾽ ἔς τε βουλευτήρια 
ἰδία 9' ὅσοι ϑεοῦ χρημάτων ἐφέστασαν 
φρουρὰν ἑτάξαντ᾽ ἐν περιστύλοις δρόμοις. 

ἡμεῖς δὲ μῆλα, φυλλάδος Παρνασίας 1100 

φιτύματ᾽. οὐδὲν τῶνδέ zo πεπυσμένοι, 

λαβόντες ἦμεν ἐσχάραις v' ἐφέσταμεν 

σὺν προξένοισι μάντεσίν τε Πυϑικοῖς. 
καί τις τόδ᾽ εἶπεν" ὦ νεανία, τί GOL 
ϑεῷ κατευξώμεσϑα; τίνος ἥκεις χάριν; 1105 

ὃ δ᾽ εἶπε. Φοίβῳ τῆς πάροιϑ'᾽ ἁμαρτίας 
δίκας παρασχεῖν βουλόμεσϑ'᾽ ' ἤτησα γὰρ 

πατρός ποτ᾽ αὐτὸν αἵματος δοῦναι δίέκην. 
κἀνταῦϑ'᾽ Ὀρέστου μῦϑος ἰσχύων μέγα 

ἐφαίνεϑ᾽, ὡς ψεύδοιτο δεσπότης ἐμὸς 1110 

ἥκων ἐπ᾽ αἰσχροῖς. ἔρχεται δ᾽ ἀνακτόρων 

κρηπῖδος ἐντός, ὡς πάρος χρηστηρίων 

1087 ἐξεπίμπλαμμεν A, ἐξεπίπλαμεν mut. in ἐξεπίμπλαμεν P 
1088 ἄρα ABE|£ts τε] Bothe, εἰς δὲ libri 1093 γύαλλα A, γυίαλα 
E, γυίαλαι B. « super cr scr. b 1096 x&v B καὶ super v scr. b 
1097 τε] τὰ heiske 1098 97] fort. δ᾽ 1099 ἐτάξαντ᾽ AB Lp, ἔταξαν 
v ΠῚ] δρόμοις A, δόμοις r 1100 Παρνασίας] L. Dindorf, παρνησίας 
libri (παρνησσίας LL) 1101 φιτύματ᾽ ] scripsi, παιδεύματ᾽ hbri 
1102 4usv] Heath, ἦμεν libri 1103 μάντεσιν E P, μάντεσι r | πυϑι- 
xij B, mvOwx** P πυϑικοῖς p 1104 τόδ᾽] τότ᾽ Hermann 110 xoz- 
ευξώμεϑα P, κατευξόμεσϑα BL, κατευξόμεϑα E (c infra & scr. minio) 

1107 fovióus0" B 1110 ἐφέρετ᾽ P oiv super £go scr. p 
1111 αἰσχροῖς] fort. ἐχϑροῖς 1119 χρηπίδος ABP corr. p 

p Ol rvK€————] 
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εὔξαιτο Φοίβῳ, τυγχάνει δ᾽ ἐν ἐμπύροις" 

τῷ ὃὲ ξιφήρης &o' ὑφειστήκει λόχος 

δάφνῃ σκιασϑείς" ὁ δὲ Κλυταιμήστρας τόκος 1115 
εἷς qv ἁπάντων τῶνδε μηχανορράφος. 
χὼ μὲν κατ᾽ ὄμμα στὰς προσεύχεται Ord 
οὗ δ᾽ ὀξυϑήκτοις φασγάνοις ὡπλισμένοι 
κεντοῦσ᾽ ἀτευχῆ παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως λάϑρα. 
χρούει δὲ πρύμναν" οὐ γὰρ ἐς καιρὸν τυπεὶς 1120 
ἐτύγχαν᾽. ἐξέλκει δὲ καὶ παραστάδος 

κρεμαστὰ τεύχη πασσάλων καϑαρπάσας 

ἔστη ᾽πὶ βωμοῦ γοργὸς ὁπλίτης ἰδεῖν, 

βοᾷ δὲ Ζελφῶν παῖδας ἱστορῶν τάδε" 
τίνος μ᾽ ἕκατι κτείνετ᾽ εὐσεβεῖς ὁδοὺς 1125 
ἥκοντα; ποίας ὄλλυμαι πρὸς αἰτίας; 
τῶν δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς μυρίων ὄντων πέλας 
ἐφϑέγξατ᾽, ἀλλ᾽ ἔβαλλον ἐκ χερῶν πέτροις. 
πυχνῇ δὲ νιφάδι πάντοϑεν σποδούμενος 
προύτεινε τεύχη κἀφυλάσσετ᾽ ἐμβολὰς 1130 
ἐκεῖσε κἀκεῖσ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐχτείνων χερί. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἦνεν" ἀλλὰ πόλλ᾽ ὁμοῦ βέλη, 
οἰστοί, μεσάγκυλ᾽ ἔκλυτοί v' ἀμφώβολοι 
σφαγῆς v' ἐχώρουν βουπόροι ποδῶν πάρος. 
δεινὰς δ᾽ ἂν εἶδες πυρρίχας φρουρουμένου 1135 
βέλεμνα παιδός. ὡς δέ vw περισταδὸν 
κύκλῳ κατεῖχον οὐ διδόντες ἀμπνοάς, 

1114 ἀρ’ E, ἄρ᾽ r (ἄρ A), yo. ἀεὶ ὑφειστήκει superscr. b, ξιφήρης 
xoÓgiog εἱστήκει Nauck 1116 ὁ δὲ] Nauck, ὧν libri | κλυταιμνήστρας 
libri 1117 ὄμα A 1118 ὁπλισμένοι B corr. b 1119 ἀτευχῆ!] 
εὐτυχῆ E  ἀχιλέως B | λάϑρα (dubium utrum & an punctum post oo) A 

1120 κρούει] Scaliger, χωρεῖ libri | δὲ] δὴ P 1121 fort. κάκ 
1123 ἔστη mi A | ἰδεῖν] yo. φανείς superscr. b 1126 ὄλυμαι DB 
1128 χερῶν apogr. Paris., χειρῶν r 1130 χἀφυλάσσετ᾽ b (qui x& 
super καὶ scripsit), καὶ φυλάσσετ᾽ Br (᾿ super i add. p) 1131 x&- 
xtio | w&w' εἶστε 4 κὰν εἴσ᾽ A? | ἀσπίδος νωμῶν κύτος vel ἀσπίδ᾽ εὔκυ- 
κλον νέμων Nauck 1182 ἦνεν A, ἤνυεν rv, yo. ἦμεν (sic) superscr. b 
1133 μεσάγκυλοι B E «c super οἱ scr. b, uoc yxvi* L ov super 4 ser.1 | 
ἀμφωβολοὶ A, ἀμφώβολοι B o super co et" super or scr. ὃ 1134 σφα- 
γῆς AP, σφαγεῖς r | τ᾽ om. libri, add. Hervagiana altera | βουπόροι 
A ELbp, βούποροι B Pl 1135 δ᾽ om. B E add. b | φορουμένου 11 
sed oo in ras. scr. | 1136 παιδὸς B E P, ποδὸς ALL | vw Lb, μιν T. 
περιστάδειν P 1137 ἀναπνοάᾶς L 

Euripides, Andiomacha. 4 
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βωμοῦ κενώσας δεξίμηλον ἐσχάραν, 

τὸ Τρωικὸν πήδημα πηδήσας ποδοῖν 

χωρεῖ πρὸς αὐτούς᾽ οἱ δ᾽ ὕπως πελειάδες 1140 

ἱέρακ᾽ ἰδοῦσαι πρὸς φυγὴν ἐνώτισαν. 

πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον μιγάδες ἔκ τε τραυμάτων 

αὐτοί 9' ὑπ’ αὐτῶν στενοπόρους κατ᾽ ἐξόδους. 

κραυγὴ δ᾽ ἐν εὐφήμοισι δύσφημος δόμοις 

πέτραισιν ἀντέκλαξ᾽ ̂  ἐν εὐδίᾳ δέ moc 1145 

ἔστη φαεννοῖς δεσπότης στίλβων ὅπλοις, 

πρὶν δή τις ἀδύτων ἐκ μέδων ἐφϑέγξατο 

δεινόν τι καὶ φρικῶδες, ὦρσε δὲ στρατὸν 
στρέψας πρὸς ἀλκήν. ἔνϑ᾽ ᾿Δχιλλέως πίτνει 

παῖς ὀξυϑήκτῳ πλευρὰ φασγάνῳ τυπεὶς 1150 

ΖΔελφοῦ πρὸς ἀνδρός, ὕσπερ αὐτὸν ὥλεσε 

πολλῶν uev ἄλλων ὡς δὲ πρὸς γαῖαν πίτνει, 
τίς οὐ σίδηρον προσφέρει, τίς οὐ πέτρον, 

βάλλων ἀράσσων!; πᾶν δ᾽ ἀνήλωται δέμας 
τὸ καλλίμορφον τραυμάτων ὑπ᾽ ἀγρίων. 1155 

vexgóv δὲ δή νιν κείμενον βωμοῦ πέλας 
ἐξέβαλον ἐκτὸς ϑυοδόκων ἀνακτόρων. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀναρπάσαντες ὡς τάχος χεροῖν 

κομίξομέν νιν 60L κατοιμῶξαι γόοις 

κλαῦσαί τε, πρέσβυ, γῆς ve κοσμῆσαι τάφῳ. 1160 

τοιαῦϑ'᾽ ὁ τοῖς ἄλλοισι ϑεσπίξζων ἄναξ, 

ὁ τῶν δικαίων πᾶσιν ἀνθρώποις κριτής, 

δίκας διδόντα παῖδ᾽ ἔδρασ᾽ ᾿Αχιλλέως. 

1189 Τρωικὸν] fort. πατρικὸν 1140 οἱ] τοὶ B.E οἱ superscr. b 
1142 τε om. E 1143 ὑφ᾽ αὑτῶν Js. Vofs | yo. στεμπόρους super- 

scr. b | κατεξόδους AB P corr. bp 1144 εὐφήμοις A 1145 &vré- 
κλαζ᾽ iv εὐδίᾳ) scripsi (ἀντέκλαγξ᾽ " ἐν εὐδίᾳ Reiske), ἀντέκλαξεν (L, 
ἀντέκλαξεν DP, ἀντέχλαγξεν v) εὐδία libri 1147 ἐκ μέσον B ὦ super 
o scr. b, ἐς μέσον E 1148 τι] Lenting, vs libri 1149 πρὸς ὀλκήν 
B corr. ὃ | ἀχιλέως B | πιτνεῖ libri 1150—52 in textu omissos in 
marg. add. B 1150 πλευρὰ E, πλευρὰκ P, mAsvo& v 1151 αὐτὸν 
ex τ΄ corr. b, ante quam literam lacunam reliquerat B | ὥλεσεν A. EP 

1151 sq. verba ὅσπερ... ἄλλων suspecta habuit Hermann, delevit Her- 
werden 1152 πιτνεῖ libri 1153 τίς οὐ πέτρον L 1164 ἀνήλω- 
ται] Nauck, ἀνάλωται libri, cfr. Suid. ἀνήλωται" πεφόνευται — 1159 κο- 
μίξωμεν A | γόους E, γέρον DB yo. γόοις superscr. ὃ 1160 κοσμῆσαι 
B o. super xoc scr. b, κομῆσαι A 1161 ἄλλοισι] “Ἕλλησι Dobree 
1162 ἀνθρώποισι A 1163 ἔδρασ A.B 'super c add. b 
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ἐμνημόνευσε δ᾽, ὥσπερ ἄνϑρωπος κακός, 

παλαιὰ νείκη" πῶς ἂν οὖν εἴη σοφός; 1165 

XO. καὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ ἤδη φοράδην 

Ζελφίδος ἐκ γῆς δῶμα πελάζξει. 

τλήμων ὃ παϑών, τλήμων δέ, γέρον, 

καὶ σύ" δέχῃ γὰρ τὸν ᾿Αχίλλειον 
σκύμνον ἐς οἴκους οὐχ ὡς σὺ ϑέλεις" 1170 

αὐτός τε κακοῖς [πήμασι κύρσας] 

εἰς ἕν μοίρας συνέκυρσας. 

ΠΗ. ὥμοι ἐγώ, κακὸν οἷον δρῶ τόδε stroph. 

καὶ δέχομαι χερὶ δώμασί 9' ἁμοῖς. 
ἰώ μοί μοι, αἰαῖ. 1115 

à πόλι Θεσσαλία, διολώλαμεν, 
οἰχόμεϑ'᾽ " οὐκέτι μοι γένος, οὐκέτι 
λείπεται οἴκοις. 

ὦ σχέτλιος παϑέων ἐγώ" ἐς τίνα 

δὴ φίλον αὐγὰς βαλὼν τέρψομαι; 1180 
ὦ φίλιον στόμα καὶ γένυ καὶ χέρες, 
εἶϑε σ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ ἤναρε δαίμων 
Σιμοεντίδα παρ᾽ ἀκτάν. 

ΧΟ. οὗτός v' ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ἐτιμᾶτ᾽ ἄν, γέρον, 

ϑανών, τὸ σὸν δ᾽ ἦν ὧδ᾽ ἂν εὐτυχέστερον. 1185 

1165 πῶς οὖν àv P 1166 ἤδη om. P 1168 δ᾽ ó γέρον E, 
γέρων B o super o scr. b 1169 ἀχίλειον B 1171 πήμασι κύρσας 
(πημασιν ἔκυρσας A) eiecit J. D. Koerner 1171 sq. αὐτή... συνέκυρσα 
E. Holzner 1173 ὦμοι] ἰώ μοι μοι D 1174 χεροῖν L | δώμασι e 
A B, δώμασί τ᾿ E, δώμασιν LP| ἁμοῖς BL, &uoig bl et mut. in &uoig 
R csi E | verba δώμασί 9" ἁμοῖς suspecta 1175—'7 evanuerunt 
4 A rescr. A? 1175 αἴ ei AB EP, αἱ αἱ 1, 1176 πόλι] Aldina, 
πόλις libri 1177 oiyóus9"| L. Dindorf, óyóus9" B (ὠχόμεσϑ᾽ b), ὠχό- 
us9' r | οὐκ ἔτι P, οὐκέτι (οὐκέστι 45 loco rescripto) μοι τέκνα T 
1178 in ras. ser. P | λείπετ᾽ ἐν ELP et superscr. b 1179 ὦ B ὦ 

superscr. b | σχέτλια παϑών LP et superscr. b 1180 φίλον B φίλων 
E, φίλων r | βαλὼν τέρψομαι]) fort. ὄμματος ἀρῶ 1181 φίλον B 1 
super o add. ἢ 1182 ὑπ᾽ ex ἐπ᾽ corr. L | ἤναρε, superscr. yo. 
ἤπαφε B 1184 τ᾽ ἂν ὡς &x] μὲν οὖν κἀκ (μὲν οὖν x& in ras.) 5 
τῶνδε τιμᾶτ᾽ Β 1184 sq. οὗτος ϑανὼν ἐκ τῶνδ᾽ norum ἐκεῖ γ᾽) évi- 
μᾶτ᾽ ἄν, γέρον, μᾶλλον Hartung 

4 * 
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ΠΗ. à γάμος, ὦ γάμος, ὃς τάδε δώματα antistr. 
καὶ πόλιν ὥλεσας" 

αἰαῖ αἰαῖ, ὦ παῖ, 

μήποτε σῶν λεχέων τὸ δυσώνυμον 
MN 2 2 N / 2 ’ M , 

ὥφελ᾽ ἐμὸν γένος ἐς τέκνα xoi δόμον 1190 

ἀμφιβαλέσϑαι 

"Eoutóvoac ᾿4ἰδαν ἐπὶ σοί. τέκνον, 

ἀλλὰ κεραυνῷ πρόσϑεν ὀλέσϑαι., 

μηδ᾽ ἐπὶ τοξοσύνα φονίῳ πατρὸς 

αἷμα τὸ διογενές ποτε Φοῖβον 1195 
3 2 ' 2 , 

βροτὸς ἐς ϑεὸν ἀνάψαι. 

ΧΟ. ὀττοτοτοτοί, ϑανόντα δεσπόταν γόοις stroph. 

νόμῳ τῷ νερτέρων κατάρξω. 

5 ΠΗ. ὀττοτοτοτοί, διάνδιχ᾽ ὦ τάλας ἐγὼ 1200 
γέρων καὶ δυστυχὴς δακρύω. 

ΧΟ. ϑεοῦ γὰρ αἶσα, ϑεὸς ἔκρανε συμφοράν. 
ΠΗ. ὦ φίλος, δόμον ἔλειπες ἔρημον, 1205 

[ὥμοι μοι. ταλαίπωρον ἐμὲ] 
/ ,? » , 

yégovr ἄπαιδα νοσφίσας. 

ΧΟ. ϑανεῖν ϑανεῖν σε, πρέσβυ, χρῆν πάρος τέκνων. 

1186 ὃς] oc B 1181 πόλιν] Kirchhoff, πόλιν ἐμὰν libn | ὥλεσας 

ὥλεσας ἀμάν Hermann, at cfr. 1174 1188 αἰαῖ αἰαῖ] αἷ ot (αἵ oi 
E, αἱ αἱ L) ὃ ἔ (ὃ £ AB) libn 1190 ὥφειλ᾽ BLP ὥφελ᾽ b | fort. 
ἐς τέκνα καὶ δόμον ὥφελ᾽ ἐμὸν γένος 1192 ἑρμιόνας DB αν super ας 
scr. ὃ | τέκον B vw post x add. ὃ 1195 Φοῖβον] Barnes, φοίβου 
libri 1197 —99 non solum — 1218 — 15, sed etiam — 1200 sq. 
1197. 1200 órrorororot A, ὀττοτοτοτοῖ D, ὀττοτοῖ ὀττοτοῖ (1200 semel 
ὀττοτοῖ) E, ὀττοτοτοῖ L, ὀττοτοὶ óvvovol P 1198 δεσπότην LP 
1199 τῷ B E, τῶν r | κατάρξομαι LP et superscr. b 1201 διάν- 
oy ὦ] Heimsoeth, διάδοχα δ᾽ ὦ E, διάδοχα r (in B initium versus 
evanuit ita ut sola verba τάλας ἐγώ appareant) 1202 γέρων παι- 
δοστερὴς Heimsoeth | δακρύων ut videtur LL 1204 συμφοράς P 
1206 ὦ] ἰὼ Α (reser. A?) L | ἔλειπες) ἔλιπες E (in B solae literae 1 
πες restant) | ὦ φίλος, ἔλειπες ἐν δόμοις ἔρημον Hartung (ἔλειπες ἐν 
δόμῳ μ᾽ ἔρημον Hermann) 1206 ὥιμοι A, ὦ μοι B " super ἦἾ ser. ὃ, 
ἰώ μοι P | ταλαίπορον B | versum delevit Matthiae 1208 ϑανεῖν 
ϑανεῖν E, ϑανεῖν r (in B initium versus evanuit, sed unius ϑανεῖν 
spatium est) | χρῆν Ebp, χρὴν ABP, χρὴ L | τέκνων ALb, τέκνον 
B et mut. in τέκνων E, τῶν σῶν τέκνων P 

—— 7 AU 
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ΠΗ. οὐ σπαράξομαι κόμαν, 

οὐκ ἐπιϑήσομαι κάρᾳ 1210 
κτύπημα χειρὺς ὀλοόν; ὦ πόλις πόλις, 

διπλῶν τέκνων μ᾽ ἐστέρησε Φοῖβος. 

XO. à κακὰ παϑὼν ἰδών τε δυστυχῆ γέρον. antistr. 

τίν᾽ αἰῶν᾽ ἐς τὸ λοιπὸν ἕξεις; 1215 

ΠΗ. ἄτεκνος ἔρημος, ovx ἔχων πέρας κακῶν 
διαντλήσω πόνους ἐς “Ἄιδαν. 

ΧΟ. μάτην δέ σ᾽ ἐν γάμοισιν ὥλβισαν ϑεοί. 
ΠΗ͂. ἀμπτάμενα φροῦδα πάντα κεῖται 

κόμπων μεταρσίων πρόσω. 1220 

XO. μόνος μόνοισιν ἐν δόμοις ἀναστρέφῃ. 

ΠΗ͂. οὔτε μοι πόλις πόλις, 

σκῆπτρά τ᾽ ἐρρέτω τάδ᾽ ἐπὶ γαῖαν, 
σύ T, ὦ κατ᾽ ἄντρα βρύχια Νηρέως κόρη, 

9 ,58 πανώλεϑρόν μ᾽ ὄψεαι πίτνοντα. 1225 

XO. ἰὼ ἰώ" 

τί κεκίνηται; τίνος αἰσϑάνομαι 

ϑείου; κοῦραι. λεύσσετ᾽ ἀϑρήσατε᾽" 
δαίμων ὅδε τις λευκὴν αἰϑέρα 

1209 σπαράξομαι P 1210 ἐπιϑήσω B | κάρᾳ] olim Hermann, 
ἐμῷ κάρᾳ libri 1911 χτύπτημα (η in ras.) P | χειρὸς exhibere dici- 
tur a, sed dubium, χερὸς r | πόλις πόλις] olim Hermann, πόλις libri ᾿ 

1212 ἐστέρησ᾽ ὁ L 1214 ἰδόν A corr. A? δυστυχῆ] F. Gu. Schmidt, 
δυστυχὴς libri 1215 εἰς in ras. p 1217 διαντλήσομαι P | ἐς E, 
sig r [ἪΔιδαν] ἀΐδαν libri — 1918 γάμοισιν IP, γάμοις r 1219 πάντα 
φροῦδα P | ἀμπτάμενα τἀμὰ φροῦδα πάντα Hartung (φροῦδα τἀμὰ 
πάντα Hermann) | κεῖται] ἀνεῖται Musgrave, fort. ἀφεῖται 1220 xóu- 
zov μεταρσίων) Reiske, κόμπῳ μεταρσίῳ libri 1221 ἀναστρέφων DB 
ἢ super ov scr. b 1922 οὔτε] οὐκέτι E, οὐκ ἔτι P | οὐκέτ᾽ ἔστι μοι 
πόλις (semel) Hermann 1228 ἐπὶ γαῖαν delet Burges, σκῆπτρα τάδ᾽ 
ἐρρέτω ᾽πὶ γᾶν Hermann, fort. σκῆπτρα τάδ᾽ ἐρρέτω πέδοι 1224 om. 
P inter versus add. p | βρύχια] scripsi, νύχια libri (νυχία B ἡ super v 
ser. b), gloss. βύϑια super νύχια scr. E, yo. βύϑια in marg. «a 
κόρα L corr. l 1225 πίτνοντα a, πιτνόντα AB P, πιτνοῦντα Lpb, 
πιτνῶντα E | πρὸς γᾶν addunt libri, delevit Seidler 1927 κοῦραι 
A* B, κούρα A, κόραι E LP superscr. b, κόρα a | λεύσσετ᾽ IL, λεύσετ᾽ 
ABP, λεύσατ᾽ E | ἀϑροίσατε A corr. 43, ἀϑροίσετε P 1228 yo. 
λευκὸν αἰϑέρα in marg. a | 



54 EYPIIIIAOY . 

πορϑμευόμενος τῶν ἱπποβότων 

Φϑίας πεδίων ἐπιβαίνει. 1280 

OETIX. 

Πηλεῦ, χάριν 600 τῶν πάρος νυμφευμάτων 

ἥκω Θέτις λιποῦσα Νηρέως δόμους. 

καὶ πρῶτα μὲν δὴ τοῖς παρεστῶσιν κακοῖς 

μηδέν τι λίαν δυσφορεῖν παρήνεσα᾽" 

κἀγὼ γάρ, ἣν ἄκλαυτα χρῆν τίκτειν τέκνα, 1235 

ἀπώλεσ᾽ ἐκ σοῦ παῖδα τὸν ταχὺν πόδας 
᾿Αχιλλέα τεκοῦσα πρῶτον ᾿Ελλάδος.. 
ὧν δ᾽ εἵνεκ᾽ ἦλϑον σημανῶ, σὺ δ᾽ ἐνδέχου. 
τὸν μὲν ϑανόντα τόνδ᾽ ᾿Δ4χιλλέως γόνον 

ϑάψον zogsócag Πυϑικὴν πρὸς ἐσχάραν, 1210 
Ζελφοῖς ὄνειδος, ὡς ἀπαγγέλλῃ τάφος 

φόνον βίαιον τῆς Ὀρεστείας χερός" 

γυναῖκα δ᾽ αἰχμάλωτον. ᾿ἀνδρομάχην λέγω, 

ΜΜολοσσίαν γῆν χρὴ κατοικῆσαι, γέρον, 
᾿Ἑλένῳ συναλλαχϑεῖσαν εὐναίοις γάμοις, 1245 

καὶ παῖδα τόνδε τῶν ἀπ᾽ Αἰακοῦ μόνον 

λελειμμένον δή" βασιλέα δ᾽ ἐκ τοῦδε χρὴ 
ἄλλον Ov ἄλλου διαπερᾶν Μολοσσίας 

εὐδαιμονοῦντας᾽ οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἀνάστατον 
γένος γενέσϑαι δεῖ τὸ σὸν x&uóv, γέρον. 1280 

Τροίας τε καὶ γὰρ ϑεοῖσι τἀκείνης μέλει, 

1929 om. P inter versus add. p | πορϑμευόμενος L, sed svó in 
ras. scr. | 1131—32 evanuerunt in A rescr. “43, sed 1232 etiam scerip- 
tura A? evanuit, quamobrem alia manus hunc v. in imo margine ad- 
didit pro ἥκω scribens 549v 1281 σοι] A.Platt, σῶν libri 1282 δὴ 
L, σον r | παρξστῶσιν Al, παρεστῶσι r 1234 evugoosiv E | ἐπή- 
veco P 1235 ἄκλαυτα χρῆν] ἀἄκλαυτ᾽ Aa, ἄκλαυστ᾽ r | ἐχρὴν AB, 
ἐχρῆν rb | τίχτειν om. P supra versum add. p 1236 —49 om. a 
1236 παῖδασ A c delere voluisse videtur 4 1937 ἀχιλέα B | fort. 
τεκοῦσ᾽ ἄωτον 1238 οὔνεκ᾽ libri| fort. ἐκδέχου 1289 ἀχιλέως B 
1240 πρὸς] ἐπ᾽ E 1241 ἀπαγγέλλῃ E eb ex ἀπαγγέλλει. corr. L, ἀπ- 
eyyéAn AA P, ἀπαγγέλει B m super & scr. b 1944 χρὴ Eb et mut. in 
χρῆν LL, χρῆν AP, χρὴν B | κατοικίσαι L 1945 εὐναίοις ex εὐναίαν 
corr. p 1246 τῶν] Barnes, τὸν libri (τῶνδ᾽ dc?) 1947 βασιλείαν 
B o super είαν scr. b | δ᾽ ἐκ] κάκ L | χρὴ] δεῖ .E 1948 Μηολοσσίας] 
Lenting, μολοσσίαν libri 1249 οὐ] οὐδὲ E 1250 δεῖ] δὴ P, fort. 
χρὴ 1261 τἀκείνης] Lenting, κἀκείνης libri (κἀκείνοις ΠΕ) 
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καίπερ πεσούσης Παλλάδος προϑυμίᾳ. 

σὲ δ᾽, ὡς ἂν εἰδῇς τῆς ἐμῆς εὐνῆς χάριν, 
[ϑεὰ γεγῶσα καὶ ϑεοῦ πατρὺς τέκος .] 

κακῶν ἀπαλλάξασα τῶν βροτησίων 1255 

ἀϑάνατον ἄφϑιτόν vs ποιήσω ϑεόν. 

κἄπειτα Νηρέως ἐν δόμοις ἐμοῦ μέτα 

τὸ λοιπὸν ἤδη ϑεὸς συνοικήσεις ϑεᾷ" 

ἔνϑεν κομίζων ξηρὸν ἐκ πόντου πόδα 

τὸν φίλτατον σοὶ παῖδ᾽ ἐμοί v^ ᾿Ζ“χιλλέα 1200 
ὄψει δόμους ναΐίοντα νησιωτικοὺς 

AevxQv κατ᾽ ἀκτὴν ἐντὸς Εὐξείνου πόρου. 
ἀλλ᾽ ἕρπε ΖΙελφῶν ἐς ϑεόδμητον πόλιν 
νεκρὸν κομίζων τόνδε, καὶ κρύψας χϑονὶ 

ἐλθὼν παλαιᾶς χοιράδος κοῖλον μυχὸν 1265 

Σηπιάδος ἵζου" μίμνε δ᾽, ἔστ᾽ àv ἐξ ἁλὸς 
λαβοῦσα πεντήκοντα Νηρήδων χορὸν 

ἔλθω κομιστήν σου" τὸ γὰρ πεπρωμένον 

δεῖ σ᾽ ἐκκομίξειν" Ζηνὶ γὰρ δοκεῖ τάδε. 
παῦσαι δὲ λύπης τῶν τεϑνηκότων ὕπερ" 1270 

πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν ἥδε πρὸς ϑεῶν 

ψῆφος κέκρανται κατϑανεῖν τ᾽ ὀφείλεται. 

ΠΗ͂. ὦ πότνι᾽, ὦ γενναῖα συγκοιμήματα, 
Νηρέως γένεϑλον, χαῖρε᾽ ταῦτα δ᾽ ἀξίως 

σαυτῆς τε ποιεῖς καὶ τέκνων τῶν ἐκ σέϑεν.. 1915 

παύω δὲ λύπην σοῦ κελευούσης. Od, 
καὶ τόνδε ϑάψας εἶμι Πηλίου πτυχάς, 

οὗπερ σὸν εἷλον χερσὶ κάλλιστον δέμας. 
κάἀτ᾽ οὐ γαμεῖν δῆτ᾽ ἔκ τε γενναίων χρεὼν 

1252 προμηϑία LP superscr. b 1254 schol. ἐν roig πολλοῖς 
τῶν ἀντιγράφων οὐ φέρεται ὁ icufos | 9se& L| τόκος LP 1286 τε] 
ce B 1257 ἐμοῦ] ὁμοῦ A — 1258 ἤδη] ἤδη καὶ P| sg] ϑεῷ L ut vid. 

1260 ἀχιλέα B 1261 ναίοντας LP corr. Ip 1262 κατ᾽] v P 
ἐπ᾽ p | ἀξένου Cobet | πόρου ex πόντου corr. B πόντου superscr. b 
1265 παλαιὰς ΠΡ corr. lp 1266 μεῖνε « ἀλλ A 1267 νηρηΐδων 
libri (νηρηιάδων αὐ 1208 χομιστήρ B ἦν super ἤρ scr. b 1971 πᾶσι 
BP v add. p | ἧδε A 1272—88 desunt in ὦ 1972 κέκραται P, 
κπέχρανται B wv delere voluit b | τ᾽ om. EL add.1 1273 ποτνί A, 
πότνια P 1275 τε om. E 1276 παύω] παύσω A? (c nunc eva- 
nuit) E (ut videtur) C | λύπης B ἣν superscr. b 1277 zviiov E et 
corr. in πηλίου B | πτύχας libri 1279 x&v B xàv b| δῆτ᾽ ] fort. 97v 
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δοῦναί τ᾽ ἐς ἐσϑλούς, ὅστις εὖ βουλεύεται, 1280 

κακῶν δὲ λέκτρων μὴ ᾿πιϑυμίαν ἔχειν, 
μηδ᾽ εἰ ξαπλούτους οἴσεται φερνὰς δόμοις; 
[οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν πράξειαν ἐκ ϑεῶν κακῶς.] 

ΧΟ. πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων. 

πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι ϑεοί" 1985 
καὶ τὰ δοκηϑέντ᾽ οὐκ ἐτελέσϑη, : 

τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε ϑεός. 

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

1280 τ᾽ ἐσσϑλούς LL, τ᾽ ἐσϑλούς B, fort. v ἐς ἐσϑλῶν | βούλεται 
E, superscr. b 1281 δὴ P óà p | πιϑυμίαν A, ᾽πιϑυμίαν B ας super 
αν scr. b 1282 ξαπλούτους) ζαχρύσους Stob. fl. 72, 3 | εἴσεται L | 
φερνὰς ex φρνας corr. p | δόμους DB ow superscr. b 1288 πράξειαν 
ἐς τέλος κακῶς Stob. fl. 70,10 qui hune v. fragmento Antiopae (215 N.) 

adiungit, ad quam fabulam eum ablegavit Hartung | κακῶς B λῶς 
superscr. ὦ 1984 δαιμόνων LP corr. l 1285 ἀέλπως Β c in- 
seruib b 1286 δοκηϑέντα v oów E 1281 εὗρε libri 1288 τόδε] 
τόδε τὸ BE X In fine ἀνδρομάχης τέλος B, τέλος ἀνδρομάχης E, εὑρι- 
πίδου τέλος ἀνδρομάχης LL, τέλος εὐριπίδου ἀνδρομάχης P, subscriptio 
deest aut evanuit in A 

im 



APPENDIX 
conieeturas minus certas continens. 

Argum. lin. 5 πρῶτον] πρότερον Lascaris, 17 o? ex A recipiens 
deesse non pauca putat E. Schwartz, ante 22 lacunam significat Kirch- 
hoff (,quae sequuntur argumenti Aristophanei sunt fragmentum capite 
truncum*?), 25 ἔτι δὲ Hermann, 28 εὖ] ἔτι Bergk 

In personarum indice τροφός pro ϑεράπαινα scribit Elmsley 
V. 6 δυστυχεστέρα Lascaris | νῦν δ᾽ αὖ τίς ἄλλη δυστυχεστέρα 

Hermann 9 ἐπεῖδον Naber 
24 ἄρσεν᾽ ἕνα τίχτω Barnes | ἐντίκτω γόνον Brunck 21 προῦ- 

conve Pierson, παρῆγε Musgrave, ποτ᾽ εἶχε Jacobs, zoocjs Elmsley, πὼς 
ἦρε (olim εἶχε) Nauck, προσῆλϑε F. Gu. Schmidt, πῶς ἦγε vel potius 
y ἔβοσκε C. Busche 

88 ---89 τίϑημ᾽ ἄπαιδα, βούλεται δέ us κτανεῖν, ceteris deletis, 
Klinkenberg 36 sq. τὸ πρῶτόν τ᾽... νῦν τ᾽ Hartung inter v. 87 
et 39 nonnullos versus intercidisse putat Leutsch 38 οὐχτίνειν (i.e. 
οἱ ἐκτίνειν) Badham 

45 sq. delet Klinkenberg 
50 παιδί τ᾽ οὐχ οἷός τ᾿ L. Dindorf 51 δίκας Cobet 52 ὅς 

ποτ᾿ Hermann 53 ὃν κτείνει (et antea ἣν) Dobree, oówrivew (i. e. 
οἱ ἐκτίνειν) Badham 54 ἐξιώμενος Lenting, malim ἐξακούμενος 
94sq. delet Klinkenberg 56 ἐγὼ γὰρ Hartung 

61 φοβουμένη μέν, εἴ τις αὔτ᾽ αἰσϑήσεται Herwerden 69 κτα- 
νεῖν Nauck 

10 πέπυσϑε L. Dindorf 76 πατήρ μ᾽ Herwerden 1156. An- 
dromachae olim tribuebat Kirchhoff 

80 νωϑὴς ἐκεῖνος ex schol. γέρων ἐκεῖνος : ἀντὶ τοῦ νωϑὴς βρα- 
δύς, quod refert ad νωϑής: βραδύς, Dobree, χρόνιος ἐκεῖνος Heim- 
soeth | .,γ᾽ si esset addendum, rectius scriberetur γέρων ἐκεῖνός γ᾽ “ 
Hermann 82 μῶν σοῦ δοκεῖ σοι Reiske | ἄγγελον Camper 83 9ὲέ- 
λοις ἂν Hartung 84 τί δ᾽ εἶτα Hermann 

94 γυναιξὶν ἄλγος Hartung, γυναιξὶ μέμψεις Herwerden, γυναιξὶ 
μέμψιν mavult R. Prinz τῶν] πᾶν Stadtmueller | παρεστώτων γόον 
Holzner 

100—102 delebat Hartung 102 hune v. abfuisse ab exemplari 
eius schol. qui ad τελευταίαν ν. 101 adnotaverit ἡμέραν δηλονότι putat 
Dobree 103 οὐ γέρας (vel γάνος) Nauck 
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112 καὶ πέσεν Uylenbroek 118 λείπεις] fort. λήγεις 119 ποτὶ 

τὰν Lenting 
192 συνέλασσαν Barnes 193 τλᾶμον Aldina 193 sq. τλᾶμον᾽ 

.. ἐοῦσαν] μοῖραν... ἐχούσας coniciebam 124 διδύμων μόνον ὄντ᾽ ἐπί- 
κοινὸν C. Busche, διδύμων τὸν ἐόντ᾽ ἐπίκοινον Schumacher, διδύμων 
ἐπίκοινον ἕπουσαν Holzner | (ἐπικοίνων ἐούσᾳ Reiske) | ἐούσα A. Krause 

131 καιρὸς] fort. κέρδος 137 πόλεος, versul proximo addens, 
Bothe 188sq. οὐ σῶν φίλων τιν᾽ εἰσορᾷς, ὦ Hartung 189 τῶν 
σῶν Hermann 

140 πάμπαν τάλαινα ohm Nauck 142 δεσποτῶν φόβῳ δ᾽ ἐμῶν 
olim Nauck 143 sq. σὸν δ᾽ ἔνδοϑεν oixvov φέρουσα τυγχάνω Har- 
tung, τόδε σὸν οἴκχτω φέρουσα δυστυχές C.Busche 144 οἴκοι φύρουσα 
Bothe | οἴκτῳ] σκότῳ Badham κόλπῳ φέρουσα χἈρύπτομαν Heimsoeth | 
στέγουσα τυγχάνω Holzner 145 παῖς & τᾶς Hermann | τᾶς delet 

Hartung . 145 sq. Διός u^ ἴδῃ col uiv εὖ φρονοῦσαν F.Gu.Schmidt 
146 εὖ σοί μ᾽ ἴδῃ φρονοῦσαν Lenting, σοί μ᾽ ἴδῃ συνοῦσαν Nauck, συμ- 
φρονοῦσαν εἰδῇ olim coniciebam | ἰδῃ} εὕρῃ Hermann 

154 ἡμᾶς μέν, ἢν τῆσδ᾽ ἀνταμείβωμαι Seidler, ὑμᾶς μὲν οὖν τοι- 
οισίδ᾽ ἄντομαι olim Nauck 

100 ψυχὴ] φύσις ex schol. Schenkl, ὀργὴ vel ὁρμὴ 4. Heinsch, 
εὐχὴ Holzner 1061 σπείρουσαν] ῥαίνουσαν vel σπένδουσαν Herwerden 

169 οὐδὲ Τρωὰς (vel Τρῶες) Valckenaer, ὁ ξάχρυσος Markland, οὐδὲ 
Mvcóg Bothe, οὐδὲ Ῥῆσος Camper, οὐδὲ Μυσὶς Hartung, ὁ πολύχρυσος 
Herwerden, οὐ Χρύση (Χρύση cum Petito) ᾽στιν (vel ταδ᾽) Barthold, 
οὐ Φρυγῶν τις olim coniciebam, οἱ ῥύσαιντ᾽ ἂν F. Gu. Schmidt, οὐδὲ 
Φοῖβος Vollgraff 

118 τοιοῦτον γὰρ τὸ Hartung 177 ἔσφρες Naber 179 εὐγενῆ 
Κύπριν ex schol. Wilamowitz (εὐνῆς τέρψιν schol. emendavit E. Schwartz) 

181 τι] τὸ Valekenaer, vov Dobree 186 ἔγωγε Lenting 
190 πικροὶ πικρῶς φέρουσι τῶν ἐλασσόνων olim coniciebam 

194 τῆς Πακαίνης ἡ Φουγῶν μείζων Canter 196 τύχη 9" ὑπερϑεῖ 
Lascaris, τύχῃ 8᾽ ὑπερϑῶ Hardion, τύχη 9' ὑπάρχει Reiske, αὐτὴ δ᾽ 
ἐπράϑης Herwerden, τύχῃ 9᾽ ὑπείκει A. Baar | τῶν σῶν 0" ὑπερϑεῖ 
τἄμ᾽, ἐλευϑέρα τ᾽ ἐγώ C. Busche, τύχῃ σὺ πορϑῇ κἄμ᾽ ἐλευϑέραν ὁρᾷς 
Vitelli, αὐχῶ σ᾽ ὑπερϑεῖν ἤ μ᾽ ἐλευϑέραν ὁρᾷς Holzner | γ᾽ ὑπερϑεῖ xo? 
Hollander 196 7 zov νέῳ Herwerden 197 κάλλους (vel γονέων) 
τε Reiske, πόρων τὲ Lenting, γένους τὲ Dobree, πάσεώς vs Housmam | 
hune versum vel post 194 vel potius ante 192 inserit Bothe, vel inter 
193 et 194 ponit vel delet Dobree, qui adscribit: , vel hiec versus vel 
194— 95 delendi. 'Tolerari possent, si sie collocaretur totus locus: 
199—204. 196—198. 194- 19 “" post 198 versum intercidisse putat 
H. Hirzel 199 παῖδας αὐϑέντῃ τέκω; Holzner 

208 γάρ] γοῦν Badham | "Exrooóg γ᾽ Jacobs | Ἕλληνες εἴνεχ᾽ "Ex- 
τορος, deleto v. 204, F. Gu. Schmidt post 203 versum excidisse pu- 
tat Dindorf 206 ἀλλ᾽ oi Scaliger, ἀλλ᾽ 5 olim Valckenaer | ἀλλὰ 
ξυνεῖναι Heath | ἀλλ᾽ εἶ £vvsivou . .᾽πιτηδεία, κόρη Valckenaer | ἀλλ᾽ οὐ 
ξυνεύνῳ δὴ F. Gu. Schmidt | versum secludit Nauck, ante 205 ponit 
Holzner 207 φίλτρον δέχου vó0  Burges, φίλτρον δ᾽ ἔρωτος F. Gu. 
Schmidt, φίλτρον δοκεῖ μοί γ᾽ Holzner, φίλτρον βέβαιον (vel δὲ κεδνὸν) 
Stadtmueller 
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215 Θρῃκῶν χιόνι γῆν Hermann 217 κοινουμέναις Luzac 
9221 προσταῖμεν Hermann, ὑφιστάμεϑα Hartung post 221 ver- 

sum intercidisse putat Valckenaer 223 Évvijjoov Reiske 224 ἤδη] 
αὐτὴ Nauck, 4ós vel potius τόνδε (τόνδε μαστὸν) Herwerden, εἶτα 
Holzner, ἴδιον Stadtmueller 290 ὑπέσχον Porson 

230 sq. ὑπερβάλῃης. κακῶν δὲ μητέρων τρόπους φεύγειν μάλιστα 
χρὴ τέκν᾽ οἷς ἔνεστι νοῦς Kirchhoff 281 τέκνα γ᾽ οἷς Barnes, τέκν᾽ 
£v οἷς vel τέκνα τοῖς Lenting, τέκν᾽ ὅτοις Nauck, παῖδας οἷς O. Hense 

238 αἰσχρῶς ἐμέ L. de Sybel 289 λέγεις μέν Reiske | λέγεις μέν, δρᾷς 
δέ γ᾽ Cobet 

240 οὐκ οὖν Scaliger | ἀλγήσεις νόσῳ Holzner 241 μισοῦν δὲ 
Lascaris 248 'Eiévg] ᾿Ελλὰς C. Busche | οὐκ ἐγώ] ὡς ἐμοί F. Gu. 
Schmidt μήτηρ γε Aldina 249 πρόσω ys Heath 

255 ἄραρ᾽ οὖν, οὐ Brunck 256 ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὐμὸν πρόσϑεν ἐκ- 
δώσω δέμας F. Gu. Schmidt 261 xo? τόπον (vel xo? τίσιν) Musgrave, 
xo) τόσον Brunck 

260 σφάξζ᾽ αἷμα πρὸς Canter 262 fort. ἐγκαρτερήσεις ϑάνατον;:; 
263 τάχα] πάρος Holzner 264 λόγους] δόλους F. Gu. Schmidt 

264 sq. τοιόνδ᾽ ἔχω cov δέλεαρ᾽ αὐτὸ σημανεῖ, ceteris deletis, Nauck 
9265 σημήνειεν ἄν F.Gu.Schmidt, σημανεῖ σάφα Stadtmueller —266—68 
delet Oeri 266 ἔχοι Hermann | ἢν πέριξ χυϑῇ Hartung 269 πέ- 
ποιϑα] fort. δέδοικα 

9270 βροτοῖς ϑεῶν ἐγκαταστῆσαι Lascaris, βροτοῖσιν ἐγκαταστῆσαι 
Bothe 274 ὅτ᾽] ὃς Seidler 92174sqq. ὑπῆρξεν, ᾿Ιδαίαν ἐς νάπαν 
ὅτ᾽ ἦλϑ᾽ ὁ Musgrave | ὑπῆρξεν, Ov ᾿Ιδαίαν νάπαν ὁ Μαίας ἦλϑε καὶ 
Zhóg τόκος Nauck 921 ᾿Ιδαίαν νάπαν ἦλϑεν ὁ Matthiae 211 ἅμμα 
Seidler 219 εὐλογίας O. Goram, εὐφυΐας Heimsoeth 

284 τάσδ᾽ Musgrave 284 sqq. ἦλϑον ὀρειᾶν πιδάκων ἔνιψάν τ᾽ 
Musgrave (debebat ἔνεψαν, omisso τ᾿)  ἦλϑον ὀρειᾶν πιδάκων ἐνίψαντ᾽ 
ἀγλαόμματοι ῥοαῖς Nauck 286 σώματ᾽ ἐν Aldina 288 λόγων] 
δόσεων Holzner 289 λόγοις δολίοις] γοητεύμασιν vel δόλοις. ὦ. Her- 
mann, etiam λόγοις ἐν δόλῳ Lenting, “ακαίνας γάμοις Kayser 

290 τέρψεις (τέρψιν Brunck) μὲν ἄγουσα Musgrave 291 πικρὰν 
δὲ φύρσιν φερομένοις Φρυγῶν πόλει Heimsoeth 292 περγάμοις τε] 
πορσύνουσι Jacobs 293 sq. ἔβαλεν βρέφος... νιν κακόν olim conicie- 
bam 294 & νιν τεχοῦσα, Πάριν et 302 δούλειον οὐ σύ, γύναι olim 
Hermann, & τεκοῦσ᾽ αἰνόπαριν Nauck 296 ϑεσπεσίων δαφνᾶν 
Reiske 297 χτανεῖν Κασάνδρα βόασε Bothe 298 τὰν μεγάλαν 
Seidler | Πριάμῳ Bothe 

302 δοῦλον οὔτ᾽ ἂν σύ, γύναι Nauck | σύ τ᾽ àv Pflugk, οὐδ᾽ ἂν 
σὺ Kirchhoff | γύναι (et 294 Πάριν) olim delebat Nauck 302 sq. σύ 
T οὐ, γύναι, ϑεᾶς τάνδ᾽ ἔσχες ἂν δόμων ἕδραν repudiat Hermann 
303 τυράννων ἔσχεϑες δόμων ἕδρας Dindorf | δόμους ἐμῶν Nauck 
305 πόνους ἄν, ovg Heath | πόνων πόνους, οὺς Seidler | μόχϑους ἄν, 
ἀμφὶ Πέργαμ᾽ οὺς Lenting | πόνους οἵους Bothe | ὅσ᾽ ἀμφὶ τείχεσιν 
Pfüugk | Τρωΐαις olim Hermann, Ἰρωικαῖς Hartung 305 sq. ὅτ᾽ ἀμφὶ 
περγάμους... νέοι Τροίας Schumacher 806 κενοὶ λόγχᾳ Hermann 

818 τοῦδε τἀνδρός, ὦ γύναι vel ἐν τῷδε Μενέλεω, γύναι Kvicala 
321—23 delebat Hartung 322 εὐδαιμονίξω γ᾽ ὃς δ᾽ ἀπὸ ψευ- 

δῶν ἔχει Reiske | τὸν δ᾽ Scaliger | τοὺς δ᾽... ἔχει H. Hirzel, τοὺς δὲ 
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πλασαμένους ἔχειν olim coniciebam, τὴν δ᾽ ἀπὸ ψευδῶν ἔχειν Holzner, 
si mutato opus esset, τὸν μάτην δ᾽ ἔχοντά νιν conicerem 8922 sq. τοὺς 
δ᾽ ἀπὸ ψευδῶν ψέγω (vel στυγῶ), deleto v. proximo, Schenkl | τοῖς δ᾽ 
ἀπὸ ψευδῶν, ἔχειν οὐκ ἀξιῶ ᾽γὼ Herwerden 323 οὐκ ἀξιῶ ᾽γώ H.Hir- 
zel | οὐκ ἀξιῶ σφε πλὴν τάχ᾽ εὐθενεῖν δοκεῖν F. Gu. Schmidt | πλὴν 
τύχῃ δοκεῖν μόνον Dobree, πλὴν ὅσ᾽ εὐτυχεῖν δοκεῖν O. Hense, πλὴν 
τύχῃ φέρειν δοκεῖν C. Busche, πλὴν δοκεῖν παραυτίκα olim coniciebam 

821 τοσόσδ᾽ Ναυοῖς 829 οὔτε σῆς στρατηγίας Holthoefer 

8805α4. ἔξωϑεν.. εὐτυχεῖν λαμπροί τι πλούτῳ τοῦτο δ᾽ ἰσχύει 
μέγα τὰ δ᾽ ἔνδον εἰσὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἴσοι Holzner loco versuum 
330—32 lacunam statuit Bergk 332 πλουτοῖ Seidler 333 διαπε- 
ραίνωμεν heiske, διαπεράνωμαι Cobet 336 sq. τοῦδ᾽ ἀγωνιῇ φόνου, 
.. ἀναγκάσει, κλέος Musgrave 337 φόνον" συναίρειν γὰρ Reiske | 
συνδρᾶν ut est in recent. libris Dobree | χρέος] χερός Burges | versum 
delet Nauck 

341 ᾽χάλει Naber 346 ἀλλὰ ψευστέα Musgrave, ἀλλ᾽ οὐ apsv- 
στέον Lenting, ἀλλὰ πεύσεται Kiehl, ἀλλ᾽ οὐ πείσεται Pflugk 848 γῆ- 
ρας καϑέξει Kuiper 

350 sq. olim suspectos habebam 3800 πόσων ἐς εὐνὰς Kirchhoff, 

ποίας ἂν εὐνὰς Naber 354 φύσιν] ϑέμις Nauck 35" sq. verba 

οὖκ.. πίτνοντες delet Nauck 358 mívvovrsc] ϑακοῦντες aliquando 
Nauck | αὐτῇ Kirchhoff 

360 προστιϑεῖσ᾽ ἀιιβλώσεως Kirchhoff 361sq. τῆς... ἔριν] τὴν 
δ᾽ ἀβουλίαν τὴν σὴν (vel σοῦ) δέδοικα" διὰ μίαν γυναῖκα γὰρ olim 
coniciebam 361sqq. τὴν δὲ σῆς φρενὸς νόσον δέδοικα" διὰ γυναι- 
κείαν foco κοίτην γ᾽ ἀλαίνων ὥλεσας Burges 362 τὸ δυσμενὲς δέ- 

3i. SPA 

δοικα᾿ διὰ γυναῖκα γὰρ Nauck, δέδοιχ᾽ ἃ δράσεις" διὰ γὰρ οἰκείαν ἔριν 
Kirchhoff, πῶς οὐ δέδοικα {μωρίαν, ὃς μυρίους ἔφϑειρας ἄνδρας διά 
τιν᾽ ᾿Ιδαίαν ἔριν Mekler | ἕν cov] ἕν που Js. Vofs, ἕνεκα Reiske, τὸ 
ἄνουν Hartung, ἅπαν (vel πᾶν νῦν) Heimsoeth, φύσιν Bufsler, τὸ νο- 
σοῦν F. Gu. Schmidt, τάχος Heiland, ὄγκον Holzner | διὰ γυναικείαν 
κύπριν vel διὰ γυναῖκα γὰρ. τὸ πρὶν F. Gu. Schmidt, διὰ γυναικείαν 
ὕβριν Holzner 864 ἄγαν γ᾽ Aldina | ὦ γύναι, πρὸς ἀρσένων Reiske 
806 ἐκτετόξευται in marg. editionis habet Lascaris, ἐξετόξευσας ali- 
quando Hermann, ἐξετοξεύσω Dobree | φρενός] μένος Musgrave, χρέος 
Jacobs 368 τυγχάνῃ Hartung 

376sq. delebat Hartung 
381 ἐκφεύγῃ Lenting 382 , poterat scribere μὴ γὰρ (vel μὴ δ᾽ 

αὖ) ϑελούσης κατϑανεῖν vel σοῦ δ᾽ αὖ ϑελούσης μὴ ϑανεῖν ““ Hermann 
384—806 delet H. Hirzel 385 καὶ λαχοῦσα γὰρ λίαν olim Nauck, xol 
λαχοῦσά γ᾽ ἀϑλίου Holzner 881 πέρι] ἄπο Nauck, ὕπο Schumacher 
888 πυϑοῦ J. Milton 

396 sq. delet Schenkl 397 sq. ἀτὰρ τί ταῦτα δυρόμεσϑα τὰν 
ποσὶν καὶ νῦν ἀκμάξοντ᾽ ἢ λογίξομαι κακά; Kirchhoff | τά γ᾽ ἐν ποσίν; 
οὐκ ἐξαχμάξον καὶ λογίξομαι κακόν; Bothe | τά τ᾽ ἐν ποσὶν ὧδ᾽ ἐξικμάξω 
Kayser, τά τ᾽ ἐν ποσὶν ἐξιχνιάξω Heimsoeth | hos v. post 403 collocat 
Matthiae 398 οὐχὶ στενάξω Nauck | forb. καὶ ταῦτ᾽ ἀκμάξοντ᾽ οὐ Ao- 
γίζομαι | ἐκλικμάξω vel ἐξιχνάξω Reiske, ἐξετάξω vel potius ἐξιϑμάξω 
Musgrave (ἐξετάξω etiam A. Wodrig), ἐξιχνεύω vel potius ἐξικνοῦμαι 
Dindorf | λυγίξομαι Ry. Ellis 
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400 fort. κατεῖδον Ἴλιόν τε πυρπολούμενον | οἰκτρῶς] αἰκῶς olim 
coniciebam | οἰκτρῶς δ᾽ Hartung post 400 lacunam (καὶ παῖδ᾽ ἀπο- 
βληϑέντα περγάμων ἄκρων) statuit Barnes 406—410 ante 899 col- 
locat H. Hirzel, delet C. Conradt 406 fort. x«l παῖς ὃς jv, si 
v. 406 sqq. versui 403 subiunguntur 408 ἀϑλίας Lenting 

418 πᾶσιν &vO9oózoi; Brunck 419 εὐχὴ τέκν᾽ Naber 
423 σὲ τὴν σὴν παῖδ᾽ ἄγειν R. Klotz 423 sq. delebat olim Har- 

tung 424 ἀπηλλάχϑη (et antea δὲ χρῆν) Hartung 421 ἑλών c', 
ἵν᾽ Kirehhoff 4575η. ἐκλίπῃ... ᾧ σφ᾽ ὑπήγαγον Lenting 

432 delet C. Conradt 488 καὶ τοῖς γ᾽ ἐν Ἴδῃ Camper 4389 οὐδ᾽ 
ἑλεῖν σ᾽ heiske 

440 ὅταν δοκῇ Holzner 441 ὑπόπτερον Duport, ἀπὸ πτερῶν 
Pierson | ὑποσπάσας πτερῶν Nauck 441 —44 delet F. Gu. Schmidt 
(441sq. iam Oeri) 448 σ᾽ οὐ κατέχτανον Herwerden, σ᾽ οὐ καταχτενεῖ 
Holzner 448 sq. delet F. Gu. Schmidt 446 κερδαλέα βουλεύματα Reiske 

448 πάντ᾽ ἀπρὶξ Reiske 449 sq. fort. εὐκλεεῖς ἀν᾽ ᾿Ελλάδα, τί οὐκ 
450 τί δ᾽: οὐκ ἐν ὑμῖν εἰσιν οἱ πλεῖστοι φόνοι: Kirchhoff | φονεῖς; 

Porson | versum delet H. Hirzel 454 ὅς σοι δέδοκται Lenting | xsivó 
μ᾽ ἦμαρ ὥλεσεν Burges 457 χερσίτου Reiske 

463 πταίσειας F. Gu. Schmidt 464 οὐδέποτ᾽ o? olim Hermann, 
οὔποτ᾽ ἐγὼ vel οὔποτε δὴ olim Nauck  . 467 ἔριν μὲν οἴκων Aldina, 
ἔριν μελάϑρων Reiske, ἐρίσματ᾽ οἴκων Hermann, κηλῖδας οἴκων Kayser, 
οἰστρήματ᾽ οἴκων Heimsoeth, οἴκων ἐρινῦς F.Gu. Schmidt, ἐρινὺν οἴκων 
olim conieiebam | vs] δὲ Hartung 469 sig μίαν Seidler | γάμοις] 
γ᾽ ἐμὰν Holzner 

410 ἀνδρὸς] (ἄλλοις Reiske), delet Brunck, &uóg Herwerden, ἁγνὸς 
Nauck 471 οὐδ᾽ ἐνὶ πόλεσι γὰρ olim Dindorf, οὐδ᾽ £v mólsol yt 
Hartung, οὐδ᾽ ἐν πόλεσι γὰρ J. H. H. Schmidt 418 φέρουσ᾽ ἄχϑος.. 
στάσεις F. Gu. Schmidt 415 ἄχϑος δ᾽ Hartung | c^ delevit Brunck | 
ἄχος ἐπ’ Nauck 410 ἐργάταιν 9" ὕμνων τε τεχτόνοιν δυοῖν Brunck, 

| τεχνῶν 9' ὕμνων τ᾽ ἐν ἐργάταιν δυοῖν Lenting, τόνων 9" ὕμνου συνερ- 
γάταιν (ὕμνου συνεργάταιν iam Duport, ὕμνοις συνεργάταιν Dobree) 
δυοῖν Hermann, G^ ὕμνων τεχτόνοιν (vel ἐργάταιν) δυοῖν πικρὰν olim 
Nauck, τεκτόνοιν 9" ὕμνον ἐργάταιν δυοῖν O. Goram, ἑνὸς δ᾽ αὖ τεκτό- 
vow ὕμνου δυοῖν Herwerden, στυγνὰν ὕμνων τε τεχτόνοιν δυοῖν Holz- 
ner, πυχνῶν Q9" ὕμνων τιν᾽ ἐργάταιν δυοῖν Stadtmueller, ὁμοίως τ᾽ ἐρ- 
γάταιν ὕμνου δυοῖν Paley | ὕμνων τ᾽ ἐν ἐργάταιν H. Grotius 477 ἔριν 
κραίνουσι Μοῦσαι Brunck 

480 κατὰ πηδάλιον vel παρὰ πηδαλίῳ heiske 480 5α. διδύμᾳ 
πραπίδων σοφᾶν γνώμᾳ τὸ πλῆϑος Hermann 488 ἕν ὅσα δύνασις 
Lenting, ἐν ἑνὶ δύνασις Seidler 

490 ἔριδος ὕπερ] etiam οἴστρου ὕπερ Hermann, ἀνδρὸς ὕπερ 
Kayser 491 84. ἔτι δὲ πότνια μετατροπά Hermann 490 ξεῦγος πρὸ 
δόμων ψήφῳ ϑανάτου τόδε σύγκρατον Hartung 497 σὺ δέ, moi τλή- 
μων Bothe 

501 αἱματηροῖς Dobree 906 καὶ ϑῦμα Aldina, unde versum 
unum excidisse putat Reiske | ϑῦμ᾽ “Διδαν ἰόν cum. Casaubono Burges 

512 vexooig Nauck 513 fort. Guo, μοι τάλας τί πάϑω (et 535 
ὦμοι uot κακῶν, τί δ᾽ ἐγὼ ex L P)| παϑών Bothe 519 ἀνοίας us- 
γάλης Dobree 
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520sq. ἐχϑροὺς ἐχϑρόν (ἐχϑιρόν Lascaris), κτείνειν ἐξὸν Bothe 
520 sqq. ἐχϑροὺς ἐξὸν κτείνειν καὶ μὴ τὸν φόβον Brunck 525 κτη- 
σάμαν Lenting, πασαίμαν Nauck 

532 -- 86 post 527 inserit Herwerden 532 λείβομαι] τέγγομαι 
Nauck 534 λιβὰς ἀνήριϑμος Heimsoeth 538 ἡ κῦμα — λιταῖς 
Radermacher | λιταῖς] ἄνταις M. Schmidt | ὡς] ἔσϑ᾽ olim Nauck 
539 etiam τοῖσι γὰρ &uoig vel τοῖς vs γὰρ &uoig (et in v. proximo σοί 
τ᾽) Lenting 

540 σοῦ δ᾽ Lenting 548 τί ταῦτα; πῶς τε κἀκ τίνος λόγου 

Hermann | τί ταῦτ᾽ ἂν εἴποιτ᾽ olim Kirchhoff, fort. τί ταῦτα καίν᾽ ἔστ᾽; 
551 ὡς ἐπεικάσαι Kirchhoff 552 τόδ᾽] ἔτ᾽ Blaydes 553 πρέ- 

zii νῦν Musgrave, μ᾽ ἔδει νῦν Holzner (malim μὲ δεῖ νῦν), μέγ᾽ αἰνῶ 
Stadtmueller 555 ἐμπλεύσομαι Dobree 5560 ἐγκλήσαντες Her- 
werden 554 sq. delet Oeri 

566 ϑαυμαστῶς heiske | σέβεις] fort. νέμεις 567 ἄγειν recepto 
lacunam ante hunc v. statuebat olim Kirchhoff οὔτε πω Hheiske 

516 δ᾽ ὁμοῦ F. Gu. Schmidt | δ᾽ ἐμῷ πόσει Herwerden | 577 κλαῦ- 
σαι "Tietzel 519 τ᾽ ἄλλα τ᾽ οὐχ Nauck, ταγὸς οὐχ F. Gu. Schmidt, 
τἄλλ᾽ ὃς οὐχ Radermacher 

581 ἢ τὸν ἡμῶν olim Nauck 585 ἐκείνου 9" ἁμὰ Radermacher 
588 σκήπτρῳ τάχ᾽ ἄρα σὸν L. Dindorf 

Ante 590 lacunam, in qua ultimus versus fuerit huiusmodi: yv- 
ναικὸς oUvsx sig μάχην ἥκεις φίλοις; statuit Dobree 590 σίγα usc 
Holzner | γὰρ μέγ᾽ αὐδῶν Reiske 592 ἀπηλλάγης] ἀπώλεσας Nauck, 
ἀπηλάϑης (et λέχους) Heimsoeth 593 ἄκλῃστον ὀλοῷ δῶμ᾽ ἐφεστίῳ 
Holzner | ἀβούλως Brunck, ἄφρουρα vel potius ὕπουλα Lenting, ἄβουλα 
Hermann, ἄνανδρα Hartung, ἄσυλα vel ἀσύλου Herwerden, fort. ἄμοχλα 
vel ἄφρακτα, cfr. 951 | ἄφρουρ᾽ ἱδρούμαϑ'᾽ ἑστίας Stadtmueller 
599 ἐμοὶ] ὁμοῦ Lh. Haupt 

601 γυναῖκας εἰ μὴ σώφρονας Cobet 602 χρὴ A.Platt | 602—4 
delet Oeri 603 λιποῦσα ϑάλαμον F.Gu. Schmidt 609 μισϑόν γε 
δόντα vel μισϑὸν τελοῦντα Dobree | μηκέτ᾽ Paley | versum delet Oeri 

610 ἀλλ᾽ οὐδὲ olim Hermann 611 δὲ] vs Reiske 616 μόνος] 

δέμας Naber, χϑονός vel δόμους F. Gu. Schmidt 619—923 post 631 
collocat Bothe 619 κἄγωγ᾽ ἐπήνουν R.Prinz 

623 ϑυγατέρας μητρὸς olim Nauck 625 εὐηϑέστατον Nauck, 
εὐειδεστάτην F. Gu. Schmidt 026 post 606 collocat Valekenaer, delet 
Oeri 

631 delet Nauck 631 ξηρὰ] σχληρὰ Herwerden 638 delet 
Herwerden 

646 κἀς τοὺς.. δοκοῦντας (debebat καὶ τοῖς δοκοῦσιν), versum 
post 647 transponens, Reiske | versum delebat Hartung 647 cv IIn- 
λεὺς] γέρων cv R. Haupt | κλεινοῦ] κείνου Dobree | xAswo?, ϑεοῖς Mus- 
grave, χλεινοῦ κάλως Lindau, κλεινοῦ γένει Heimsoeth, κλεινοῦ δόμοις 
Oeri 647 sq. Πηλεὺς] πολιὸς Nauck qui verba καὶ πατρὸς... συνάψας 
delet ὴ 

650 ἦ χρῆν Porson, ἣ χρῆν Bothe, ὃν χρῆν L.Dindorf, οὐ χρῆν 
Geel | τῇδ᾽ ὑπὲρ Barnes, τῆλ᾽ ὑπὲρ Reiske, τήν 9" ὑπὲρ, postea κἂν 
ὑπὲρ Hermann, τὴν ὑπὲρ Dindorf, δῆϑ᾽ ὑπὲρ Fix 

6501 καὶ παρεχβαλεῖν ἀεί Brunck, καὶ πέρα κχβαλεῖν ἀεί, postea 
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κἀμὲ τοῦτο παρακαλεῖν Hermann, κἀπὶ παρακαλεῖν ἐμέ Hartung, αὐτὸν 
ἢ ἐμὲ παρακαλεῖν (deleto ἀεί) Herwerden, κοὐδὲ παραμένειν (vel κοὐδαμοῦ 
μένειν) ἐᾶν Holzner | ἀεὶ] ἔδει Geel, ἅμα Schenkl, ἐλᾶν Heimsoeth 
652—054 delet Holthoefer δά τε] δὲ Brunck 655 sq. delet Nauck 

660 κἀγὼ Kirchhoff 661 xrevsiv| φϑάνειν Bothe 662 γὰρ 
εὔκαιρον F. Gu. Schmidt 663 ταύτης ἄπο, deleto v. proximo, Len- 
ting, ταύτης δ᾽ ἅμα Dobree 669 (ἔπασχες Reiske) 

613 sq. ἀνδρός; ὅς γ᾽ αὐτῆς μέτα γυναῖκα μαργαίνουσαν Holzner 
677 τοῖς γ᾽ ἐμοῖς μ᾽ ἐπωφελεῖν Reiske 6179 λέγων] ψέγων Dobree 

680 ἐμοίχευσ᾽ Barnes, ἐμάχλησ᾽ Musgrave, ἐνώχλησ᾽ Valckenaer 
686 ἐσχόμην κτανεῖν Brunck 

699 σεμνοὶ] πολλοὶ F. Gu. Schmidt 
701 ὡς εἰσὶν ἀστοὶ μυρίοι F. Gu. Schmidt | τὸν δ᾽ εἶδον αὐτῶν 

μυρίῳ σοφώτερον Holzner | μυρίον Reiske 103 ὡς] ὧν Dobree 
705 μόχϑοισί γ᾽ Camper 706 μὴ οὐ τὸν Hermann 706 Sq. ἐγώ cov.. 
vouítov Kirchhoff 707 ἴσον νομίξειν ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐχϑρόν Kayser 
709 yj παῖς Brunck | παῖς ἄτεκνος παιδὸς ἐξ ὑμῶν γεγὼς olim Kirch- 
hoff | ἄτεκνος] fort. ἀκύμων | ἣν ὅ γ᾽ L. Dindorf, ἣν ὁ δὴ Bothe, ἣν 
τάχ᾽ Hermann 

710 οἴκων τῇδ᾽ Scaliger | τῆς καλῆς σπάσας Reiske 715 τῆσδε] 
τῆλε Reiske | φϑείρεσϑε ϑᾶσσον, δμῶες" ὡς δ᾽ àv Herwerden 

720 ἐντείνειν] ἐγκλήειν Herwerden 728 δέσμ᾽" ἔτ᾽ ἐν Hermann, 
δέσματ᾽ - ἐν Bothe, δέσμ᾽ - ἐνὶ vel δέσμ᾽ - ἀνὰ (et Φϑίαν) Lenting 
125 καὶ κληδὼν μάχης F. Gu. Schmidt 126 ὄντας ic91.. βελτίονας 
Lenting | μηδένων Herwerden 121 ἀνήμερον Herwerden 

182 χολὴν Porson 188 τίς] τῆσδ᾽ Lenting 135 τήνδ᾽] τὴν 
Hermann 736 χὑποχείριον] ὥσϑ᾽ ὑποχείριον Aldina, unde ὥστε χει-- 
ρίαν Pierson 

144 ἔργοισί τ᾽ Lenting 146 ἀντίστοιχον Scaliger 140 οὐ 
δυνατὸς Rappold | ἀδύνατος ἔρδειν ἄλλο F. G. Schmidt | {οὐκ Éoyov», 
οὐδὲν ἄλλο πλὴν λέγειν μόνον Herwerden | μόνον] κακῶς R. Priuz 

750 σοι ϑεοὶ δοῖεν Rumpel 156 delet Oeri τὸν ἐξοίσεις 
F. Gu. Schmidt 758 sq. κλαίων γὰρ ἂν ψαύοι F. Gu. Schmidt 

162 μόνος Czwalina 164 κἂν] ἣν Scaliger | καὶ γέρων εὔψυχος 
εἷς Dobree, κἂν γέρων εὔψυχος ὧν Hermannum secutus Kirchhoff, ma- 
lim καὶ γέρων εὔψυχος ὧν 765 γὰρ χρὴ Heimsoeth 109 πολυ- 
κλείτων Dobree 

170 (ἀμήχαν᾽ Bothe) 770 sq. οὐ σπάνις εὐγενέταις ἀλκᾶς Seidler 
122 ἐσθλῶν προγόνων (vel πατέρων) Kirchhoff 773 τιμὰν καὶ κλέος 

οὔτοι Valekenaer 774 τῶν] ro? Seidler — 776 x&v ϑανοῦσι Reiske 
177 scholiastam qui scribit βέλτιον δικαίως ἡττᾶσϑαι habuisse κρεῖσσον 
δέ γ᾽ ἧσσαν putat Hermann 

181 ἡδὺ μέντἄρ Hermann | ἡδὺ γὰρ.. βροτοῖσι μέν Seidler 
183 £v] σὺν olim Nauck 184 ξηρὸν] σκληρὸν olim Nauck | κὥνειδος 
ὀνείδεσιν Seidler | ὄνειδος ὀνείδει ἔγκειται δόμων Lenting, ὄνειδος ἀμεί- 
βεται δόμων Hartung, ὀνείδεσιν εἴκει δαμοτᾶν Kayser, ὄνειδος ἀεὶ κεῖ- 
ται δόμων Barthold (ὄνειδος iam Canter) | ἄγκειται Musgrave 786 xol 
σέβομαι Herwerden 

793 καί σ᾽ ἐπ᾽ et ἄξενον εἴσρουν Hartung 194 πότνιαν Wie- 
seler — 797 εὐδόχιμον ὁ “Διὸς Hermann 199 πόνῳ J. Vofs 
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802 κακοῖς Heath 
810 ἢ καὶ ϑάνῃ Lenting | τοὺς] γ᾽ οὺς Pierson | χρῆν Elmsley 

812 φυλακαῖς Dobree 818 καϑαρπάξζουσαν olim coniciebam 819 νέοι 

μολόντες εὐπιϑέστεροι φίλοι Nauck | φίλοι νέοι λέγοντες F. Gu. Schmidt 
888 sq. τί δέ μὲ δεῖ καλύπτειν πέπλοις στέρνα; (ex Aldina) et 

δῆλα δῆλα καὶ ἀμφιφανῆ vel δῆλα γὰρ κἀμφιφανῆ Hermann 834 sq. 
ἃ δέδρακ᾽ ἀμὸν πόσιν δῆλα... ἄκρυπτα C. Busche 880 δέδρακ᾽ ἀμὸν 
πόσιν Kirchhoff 887 δαΐαν τόλμαν Burges, δαΐας ὑπὲρ τόλμας 
C. Busche | &v ἐρέξαμεν Hermann 837 sqq. στένω τόλμαν ἃν ἃ κατά- 
ρατος ἐγὼ κατάρατος ἔρεξα δαΐαν olim Nauck, qui nune τόλμας ἃν ἔρεξ᾽ 
et ἀνϑρώποις eicit 839 ἀνϑρώποις) ἐν ἀνθρώποις Kirchhoff, πᾶσίν 
y ἀνϑρώποις J. H. H. Schmidt 

842 ἀπόδος, ὦ φίλη Aldina | ἀπόδος, ὦ φίλη (φίλος Dindorf), &zó- 
δος, ἀνταίαν Elmsley, ἀπόδος ἀπόδος, ὦ φίλος, ἵν᾽ ἀνταίαν Bergk | 
ἀπόδος νιν, ἵν᾽ C. Busche | ἕνα διανταίαν Burges 845 οὐκ ἄν σ᾽ 
ἀφείην Kirchhoff | ἀλλ᾽ οὔ σ᾽ ἀφείην εὖ φρονοῦσ᾽ ἄν, ὡς ϑάνῃς Sauppe 

847 ποῦ ποῦ C. Busche 848 ἢ πῶς sig C. Busche 849 ἢ κατὰ] 

κατά τε Hermann | ὕλαν ὀρείαν Porson 849 sq. ὕλαν, ἢ ὀρέων ἵνα 
χτὲ. Musgrave 

852 suspectum olim habebat Kirchhoff 858 ἡ vÓr .. ἤ ποτε 
Camper 854 alterum ἔλιπες delet Bothe | ἐπ᾽ ἀκτᾷ μ᾽ Musgrave, éz- 
«xvroíóc μ᾽ Brunck 856 ὀλεῖ ὀλεῖ μ᾽" οὐχέτι vGÓÉ γ᾽ ἐνοικήσω Her- 
mann 859 {τίς ἀλκά; (soU) τίνος Hermann 

861 ante 860 collocat Hermann | 4e:cóog ἐκ γᾶς Musgrave, ᾿“σια- 
τίδος ἔκ γύας Burges 862 ὄρνις εἰ φϑαίην Musgrave 808 σκάφος 
; Lenting 804 διεπέρασ᾽ C. Busche 

871 ἔχει] fort. ἄγει. 818 μελάϑρων ὧδ᾽ Brunck 
880 ὀμμάτων Musgrave, γουνάτων Jacobs | δώματ᾽ ἐμπορεύεται 

Seidler, δωμάτων προφαίνεται Lenting, δῶμα τ᾽ ἐμπορεύεται. Camper 
883 ἀτὰρ δὴ τίς σὺ πυνϑάνῃ Canter, ἀτὰρ τίς ὧν σὺ πυνϑάνῃ Barnes | 
ἅταρ τί πυνϑάνει Seidler 884 τε] γε L. Dindorf 

907 sb».v olim Nauck 909 κακόν γ᾽ ἔλεξας, δίσσ᾽ ἕν 
ἔχειν λέχη Grotius 

918 συμφορᾶς σφ᾽ Js. Vofs 917 τοῦ] πῶς Hermann 
928 δοκοῦσί μοι Aldina, δοκοῦσί τε Nauck, fort. δοκοῦσί τοι 

923 sq. δοκοῦσί us δόμοι τ᾽... οἵδε γε Hermann 928 λέκτροις ἧς vel 
potius λέκτροις 9" ὧν Lenting 929 τάδ᾽ ὧδ᾽, εἴποι τις vel τάδ᾽, εἰ 
λέγοι τις Hartung, σὺ ταῦτ᾽, ἐρεῖ τις olim Nauck, τάδ᾽, εἴποις àv τάχ᾽ 
Blaydes, τάδ᾽, ὡσεὶ Προιτίς Radermacher | ὡς εἴποις ἄν, ἐξημάρτανον 
Vitelli 

937 ἀλημάτων Herwerden 
940 δ᾽] v Lenting — 940—42 delet Oeri 947 κερδανοῦσα olim 

Nauck  ἀποφϑείρει C. Busche | συμφορᾷ λέχους Holzner 9417—54 

, » 

ἄνδρ᾽ 

delet Oeri 948 cvvvocsiv ϑέλει τινά Heimsoeth 
953 delet Nauck 954 ἄγαν γ᾽ Aldina, λίαν O. Hense (πόλλ᾽ 

ἄγαν 953 probans) 955 μέν που H. Grotius 957 χρῆμα] ῥῆμα 
Nauck | βροτοὺς] κριτὰς Heimsoeth 951 sq. διδάξαντος λόγους xosic- 
σονας (Aoovg Stadtmueller) ἀκούειν Holzner | ἐνωπίων Musgrave 

961 ἔμιμνον] οὐ μίμνον Musgrave, ἔκαμνον olim Hermann 
962 αἰχμαλώτιδος Dindorf 904 ἐλθὼν (et 966 πέμψω) Bothe | μὲν οὐ 

——r li. EE cnin 
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μένων Dobree, μὲν οὐ μαϑὼν Naber — 965 εἰ δὴ ᾿νδιδοίης Bothe | λό- 
γοις Musgrave 969 γυναῖκ᾽ ἐμοὶ δούς ο΄, εἶϑ᾽ Bothe 

915 γῆμαί μ᾽ Lenting 916 φεύγοντ᾽ (et antea ῥάδιεον) Paley 
977 τῆς τ᾽ ἐμῆς Dobree 9778q. ὥστ᾽ ἑμῆς .. ὀνειδίξειν Heath 

980 συμφοραῖς δ᾽ ἐνειχόμην Barnes, συμφορᾶς δ᾽ ἠνεσχόμην Heath 
981 ἄκων) ἑκὼν Holzner | versum delet F. Gu. Schmidt 984 ἐπ᾽ 

οἴκου F. Gu. Schmidt 985 ἐν κακοῖσί rs Hermann 988 κοὐκ ἐμοὶ 
μέλει τόδε F. Gu. Schmidt | κραίνειν τάδε Elmsley 

990 δώματ᾽ ἀναμολὼν Jacobs, δώματ᾽ αὖ μολὼν Herwerden | καὶ 
μέλλων Bothe, καί u' ἑλὼν F. Gu. Schmidt 990 sqq. προσβὰς δώμασιν 
λαϑὼν πόσις ἢ παιδὸς οἴκους... πρέσβυς μετέλϑῃ Heimsoeth 991 μό- 
vov δ᾽ ἄρ᾽ οἴκους μὴ ᾿ξερημοῦσαν μαϑὼν Kirchhoff 998 γέροντός γ᾽ 
ἕνεκα Naber 994 ὃς οὔ σ᾽ ἔϑ᾽ ὑβριεῖ Heimsoeth, μὴ εἴς σ᾽ ἐφυβρίσῃ 
Holzner, ὃς οὐ μή σ᾽ ὑβρίσῃ coniciebam 

1001 γαμεῖν cs μηδέν᾽, ἣν Paley σφε μὴ γάμον ὃν ἐχρῆν ἐμέ 
F. Gu. Sehmidt 1002 ἤτησεν Bothe 1004 διδόντα] fort. τίνοντα 
1006 ἔχϑραν ϑεοῦ Kirchhoff 1007 ἐχϑρῶν] αἰσχρῶν Cl. Otto, σεμνῶν 
Herwerden, ἀσεβῶν C.Busche | ἀϑέων (vel αἰσχρῶν vel σαϑρῶν) γὰρ 
ἀνδρῶν μοῖραν vel ἄφρονα γὰρ ἀνδρῶν πεῖραν F. Gu. Schmidt | ἀν- 
δρῶν] ἀμῶν W. Hoffmann 

1015 χέρ᾽ ᾿Ενυαλίω τεχτοσύνας Bothe | τεχτοσύνας v Musgrave 
1016 προσδόντες Hartung, παρδόντες olim Nauck 

1020 φονίας Herwerden 1023 ὥς τι] ἃ ᾽στὶ Hermann — 1024 βα- 

σιλῆς Matthiae 1026 λέλαμπ᾽ ἐν καπνῷ ϑυώδει vel λέλαμπ᾽, οὐκ 
ἀτμὸς ϑυώδης F. Gu. Schmidt 1027 (ἰδίας) ἀλόχου Canter 1029 φόνῳ 
ἁάνατον Camper 1029 sq. γόνον ϑανάτῳ.. ἀπῇρε Musgrave 

1082 sqq. vel πορεύϑη vel ἐπέβη requirit Barnes 1033 0 cs 
Reiske | ὅτε νῦν Canter | ἀγρόϑεν Heath 1035 ἀδύτων ἐπιβὰς ἑδρά- 
νῶν, ματρὸς Musgrave, πολυχτεάνων ἐπιβὰς ἀδύτων, ματρὸς Brunck | 
ἔχταν᾽ ὧν Burges, ἔκανε Hartung, κτέαν᾽ ἄγων Bergk | ὁ κτανὼν μη- 
τρὸς φόνον Dobree 1037 πολλοὶ δ᾽ ἂν Ἑλλάνων ἀχόρους στοναχὰς 
Matthiae | ἀν᾽] ἄρ᾽ Burges 1039 δύστανοι νεκύων Herwerden | ce- 
xíov| τελέων Musgrave, τοχετῶν olim Nauck 1039 sq. τεκέων ἄλοχοι 
δ᾽ ἐξέλειπον Burges 

1041 πρὸς αὖον εὐνάτορ᾽ Musgrave, πρὸς ἄλλον οἴκήτορ᾽ Jacobs | 
οὐκ ἐμοὶ Burges 1042 δυσφρόνιες ἔπεσον olim Nauck 1046 διέβα 
δὲ καὶ Πέλοπος πρὸς Brunck, διέβαλλε Φρυγῶν δὲ πρὸς Bothe | Φρυγῶν 
πικρὸς Burges, Φρυγῶν σφιν πρὸς olim Hermann, Φρυγῶν ἄπ᾽ Har- 
tung 1046 αἷμ᾽ ἄφϑονον Musgrave, ἐν “Ἄνδα φϑόνον Lenting, ᾿Αΐδεω 
φόνον Bothe, ἐπ᾽ ᾿Αἴΐἴδᾳ φόνον Camper, ἀεικῆ φόνον Kirchhoff, ἀναιδῆ 
φόνον nescio quis, τιν᾽ αἰδοῦς φϑοράν Kayser 

1060 φρούδη ᾽στιν olim Hermann 1054 τυγχάνει Pflugk 
1056 φόβῳ; λέγουσα F. Gu. Schmidt 1058 ἀντὶ παιδὶ Dobree, ἀντί- 
ποινα Nauck 

1062 προτείνων ἐλπίδ᾽ Nauck  1062—65 delet Rassow 1068 καί 
σού γε Radermacher | πορσύνειν Hartung, πορσυνῶν Monk 1064 zo- 
ταστάς] λοχήσας Nauck, καταφϑὰς Vitelli, παραστὰς Schenkl | versum 
delet Herwerden, qui alias hunc versum choro continuat 1068 καὶ 
πᾶν φϑάνων ys vel καὐτὸν φϑάνων πᾶν F. Gu. Schmidt, καί νιν παρ- 
όντα Holzner, καὶ τἀπιόντα C. Busche, κἀνταῦϑ'᾽ ἁλόντα Stadtmueller, 

Euripides, Andromacha. 5 
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καὶ τἀνϑάδ᾽ οἷα Walter | τοῖς] γνώτ᾽ Herwerden | versum aut spurium 
aut corruptum putat Nauck 1069 delet Rassow 

1079 εἴπερ σοῖς Hermann, εἴ τι σοῖς olim Dindorf, εἰ χαὶ μὴ 
Kirchhoff | ἀμυναϑεῖν φίλοις Hartung 

1084 δ᾽ οὐκ ἀκουστιῶν ϑέλω Valckenaer 

1094 καὶ δεύτερον Hartung 1099 φρουράν v' Heath [ἔταξαν 
apogr. Paris. 

1102 λαβόντες ἁγναῖς ἐσχάραις ἐφέσταμεν Herwerden 
1114 &yy' ὑφειστήκει vel ἀνϑυφειστήκξι Hermann 1114— 16 

delet Rassow — 1115 δάφνῃ πυκασϑ'είς ἴῃ recentioribus libris 1116 ὁ 
πάντων Seidler | ἁπάντων μηχανορράφος λάϑρᾳ Hartung 

1120 χωρεῖ ᾽πὶ πρύμναν Hartung 1121 ἐξέϑει vel ἐξελᾷ Mus- 
grave, ἐξέρπει Brunck, ἐξαίσσει Camper, ἐξήρκει Kirchhoff 

1130 καὶ φυλάσσεται βολὰς Lenting 1181 ἀσπίδα στρέφων coni- 
ciebam | ἀντέχων χερί Heinsch 1132 ἤνυτ᾽ Burges 1135 sq. go- 
ρουμένου βέλεμν᾽ ἀπωθεῖν Lenting, φορούμενον βέλεμν᾽ ἀμύνειν Har- 
tung 1136 ποδός ἐπεί ys μὴν olim Kirchhoff 1139 πηδήσας 
δρόμῳ Heinsch, πηδήσας πέδοι A. Wodrig 

1145 εὐδίᾳ δ᾽ ὕπως Reiske 1149 τρέψας Barnes 

1161 ὧνπερ αὐτὸς ὥλεσεν Hermann | versum delet Hartung 
1152 óc γὰρ ἐς γαῖαν, nisi antea verba ὕσπερ.. ἄλλων delenda sint, 
F. Gu. Schmidt 

1160 κλαῦσαι] λοῦσαι Reiske 1161— 65 delet J. D. Koerner 
1163 διδόντα] fort. τίνοντα 1165 παλαί᾽ ὀνείδη F. Gu. Schmidt 

1170— 12 σκύμνον ἐς οἴκους, αὐτός vs κακοῖς sig ἕν μοίρας cové- 
κυρσας, ceteris deletis, Paley 1171 ἄλλοις τε κακοῖς Nauck, αὐτός 
τε κόρου O. Hense, αὐτός vs νεκρῷ C. Dusche  πήμασι κέλσας olim, 
postea πήμασι τοῖς τοῦδ᾽ Hermann, πήμασι πληγεὶς Nauck, πήμασιν 
ἐλθὼν Bergk, πήμασι καμφϑεὶς Herwerden, πήμασι πίπτων O.Hense 
1171 sq. αὐτή τε κακοῖς πήμασι τοῖς σοῖς εἰς... συνέκυρσα Holzner, ma- 
lim αὐτή τε κακῶν κοινῇ μοίρᾳ συνέκυρσα 1172 καινῇ μοίρᾳ Nauck | 
συνέδυσας Musgrave, συνέπιπτες Brunck, συνεκράϑης Matthiae, συνέκυ- 
ψας (et antea κύρσασ᾽ 1. e. scilicet κύρσασι) Bothe 1175 αἰαῖ delet 
Dindorf 1176 πόλις Αἱμονίᾳ Lenting 1177 ὠλόμεϑ'᾽ Lenting | ᾧχό- 
us9' delet (non μοι τέκνα) Hermann | οὐκέτι μοι τέχνα] οὐ τέκνα 
Nauck 1179 sq. παϑέων ἄρ᾽ ἐγώ, φίλον ἐς τίνα βάλλων (βάλλων Al- 
dina) τέρψομαι αὐγάς Hermann 

1180 δὴ φίλων ὄμμα βαλὼν ἔτι τέρψομαι; Faust (αὐγὰς víowow 
ἰάλλων 1. H. H. Schmidt) 1184 οὗτός γ᾽ Porson, οὕτως γ᾽ Hermann | 
οὗτος γὰρ ὡς £x τῶνδ᾽ Kirchhoff, οὕτω γ᾽ ἂν ὡς Ἕκτωρ Wilamowitz, 
οὕτω γ᾽ ἂν Ἕχτωρ ὡς Mekler, ὅπως γέ νιν ὁ τεκὼν F. Gu. Schmidt, 
οὕτω γ᾽ ἂν ἔχκκριτόν γ᾽ C. Busche, οὕτως ἂν ὥστε ζῶν γ᾽ Holzner 
1184 sq. οὗτός τ᾽ ἂν ὡς ϑανών, γέρον, μᾶλλον Heimsoeth | hos versus 
olim suspectos habebat Nauck 1185 δ᾽ v L. Dindorf | δ᾽ οὐκ ἦν 
ἂν εὐτυχέστερον Heath 1186 lacunam ante ὦ γάμος, ὦ γάμος indi- 
cat Matthiae | ὦ μοι ἐγώ, γάμος ὡς γάμος οὐ γάμος Lindau | ὦ γάμος, 
οὐ γάμος Camper 1188 alterum αἰαῖ delet cum Brunckio Dindorf 

1190 ὥφελ᾽ ἐμοὶ Beck, ὥφελέ μοι Bothe | ὥφελ᾽ ἐμοὶ γέρας Her- 
mann | verba εἰς τέχνα καὶ γένος delet Brunck 1199 Τανταλιδᾶν 

᾿Αἰδαν C. Busche 1194 μηδὲ σὺ τοξοσύναν φόνιον Kayser 
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1203 δακρύσω J. Heiland 1205 sqq. ὦ φίλος, ἔλιπες ἔλιπες ἔρη- 
μον, ὦ μοι γέροντ᾽ ἄπαιδα νοσφίσας olim Hermann 1206 ὦμοι μοι, 
ταλαίφρονα Westphal 

1210 οὐ κάρᾳ ᾿πιϑήσομαι Groeppel 1210 sq. οὐκ ἐπιϑήσομαι 
δ᾽ ἐμῶ | κάρᾳ (et semel πόλις) Hermann 1215 ἕξεις] ἄξεις Naber 

1218 μάτην ἄρ᾽ ἐν γάμοισί σ᾽ Kirchhoff 1218—925 ante 1213 trans- 
ponit praeeunte partim Burgesio Kirchhoff 1219 ἀμπτάμενα πάντα 
φροῦδα φροῦδα κεῖται olim Hermann, ἀμπτάμενα πάντα φροῦδ᾽ ὀχεῖται, 
φεῦ (et 1205 ἰὼ... ἔλιπες ἔρημον) Lenting | φροῦδ᾽ οἴχεται vel κεῖνα pro 
κεῖται Dobree post 1219 ἰώ μοι μοι addit, in v. 1207 ἰώ μοι μοι 
relinquens, Hermann, ὥμοι μοι χαμαιπετῆῇ supplet J. H. H. Schmidt 

1220 xorrà μεταρσίῳ Lenting, κώπᾳ μεταρσίῳ Camper 1223 
σκῆπτρα τᾷδ᾽ ἀπερρέτω Burges 1224 μύχια Hermann 1225 πανώ- 
λεϑρον γᾷ πίτνοντά μ᾽ ὄψει Hermann 1226 κεκίνημαι Musgrave 
1228 δαίμων ὅδε νῶν αἰϑέρα λευρὸν Nauck | λευκὸν ἐς αἰϑέρα R. Klotz 

1281 χάριν σὴν Dobree | τῶν σῶν Lenting 1284 δυσφρονεῖν 
Aldina, cfr. Soph. El. 255 

1944 MoAocctev χρεὼν Kirchhoff (ολοσσίαν γῆν χρεὼν heiske) 
19245 suspectum habet Lenting 1248 etiam /Mo4occíe Lenting, AMo- 
λοσσίαν ita olim servabat Kirchhoff, ut εὐδαιμονοῦντας in v. proximo 
corruptum iudicaret 

1254 post 1256 collocat Hermann 
1261 δόμους] fort. δρόμους, cfr. Iph. Taur. 437 1972 Λευκὴν 

ἔπαυλιν Musgrave 
1972 ὀφείλετε Naber 
1983 modis ἄν Porson (debebat πράξειεν) 1284 —88 delet 

Hartung. 
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᾿γπόϑεσις ᾿Ἰππολύτου. 

Θησεὺς υἱὸς μὲν ἦν Αἴϑρας καὶ Ποσειδῶνος. βασιλεὺς 
0b 49qvaíov' γήμας δὲ μίαν τῶν ᾿Δμαξονέδων ᾿Ιππολύτην, 
Ἱππόλυτον ἐγέννησε κάλλει τε καὶ σωφροσύνῃ διαφέροντα. 
ἐπεὶ δὲ ἡ συνοικοῦσα τὸν βίον μετήλλαξεν, ἐπεισηγάγετο 
Κρητικὴν γυναῖχα, τὴν Μίνω τοῦ Κρητῶν βασιλέως καὶ 

Πασιφάης ϑυγατέρα Φαίδραν. ὃ δὲ Θησεὺς Πάλλαντα, ἕνα 

τῶν συγγενῶν, φονεύσας φεύγει εἰς Τροιζῆνα μετὰ τῆς γυ- 

ναικός, οὗ συνέβαινε τὸν Ἱππόλυτον παρὰ Πιτϑεῖ τρέφεσϑαι. 
ϑεασαμένη δὲ τὸν νεανίσκον ἡ Φαίδρα εἰς ἐπιϑυμίαν ὥλι- 

σϑεν, οὐκ ἀκόλαστος οὖσα, πληροῦσα δὲ ᾿ἀφροδίτης μῆνιν, 
j| τὸν ᾿Ιππόλυτον διὰ σωφροσύνην ἀνελεῖν κρίνασα τὴν Φαί- 

ὃραν εἰς ἔρωτα παρώρμησε, τέλος δὲ τοῖς προτεϑεῖσιν ἐπέ- 
ϑηκε. στέγουσα δὲ τὴν νόσον χρόνῳ πρὸς τὴν τροφὸν δη- 

λῶσαι ἠναγκάσϑη. κατεπαγγειλαμένην αὐτῇ βοηϑήσειν᾽ ἥτις 

καὶ παρὰ τὴν προαίρεσιν λόγους προσήνεγκε τῷ νεανίσκῳ. 
τραχυνόμενον δὲ αὐτὸν ἡ Φαίδρα καταμαϑοῦσα τῇ μὲν 

Argum. om. L | ἱππολύτου ὑπόϑεσις A Lin. 1 υἱὸς μὲν d N, 
υἱὸς om. A Ea BCP | αἴϑρας ἱππολύτης C et vocabulo ἱππολύτης linea 
minio subscripta Εἰ, αἴϑρας υἱὸς (υἱὸς alia m. in rasura novem fere 
literarum scr., fuerat scilicet ἱππολύτης) a | ποσειδῶνος vióg C 2. δὲ 
om. & | δὲ ἦν ὁ ϑησεὺς C | ἀμαξόνων C | ἹΙππολύτην] ἀντιόπην d 
3 διαφέροντα] διαπρέποντα c ὅ μίνωος aC.N ὅ 84. καὶ πασιφάης ha- 
bent BdNP, om. AEaC 1 τροίξηνα Α| τῆς om. C 8 συνέβη. Ν. 
παρὰ τῷ E  στρέφεσϑαι P 9 .ὠλίσϑησεν B 11 5ᾳ. verba z7v .. 
παρώρμησε om. A Ea C, superscr. B, habent in textu NN P, nisi quod 
τὴν P omisit ^ 12 δὲ om. EaC | ἐπέϑηκε NP, ἔϑηκεν vel ἔϑηκε Aa 
EBC | verba τέλος... ἐπέϑηκε inutilia 18 στέγουσα] Valckenaer, 
στέργουσα libri | δὲ] γὰρ .N | νόσον om. A | ἡ Φαίδρα post νόσον ad- 
dit N 14 κατεπαγγειλαμένην] Brunck, κατεπαγγειλαμένη libri, nisi 
quod ἡ δὲ κατεπηγγείλατο NN | βοηϑῆσαι Ea BC 1 καὶ παρὰ NdÀP 
κατὰ ΑΚ ΑΒΟῚΊ προήνεγκε Aa 

1* 
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15 
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τροφῷ ἐπέπληξεν, αὑτὴν δὲ ἀνήρτησε. καϑ᾽ ὃν χαιρὸν φα- 
νεὶς Θησεὺς καὶ καϑελεῖν σπεύδων τὴν ἀπηγχονισμένην, 
εὗρεν αὐτῇ προσηρτημένην δέλτον, δι᾿ ἧς [ππολύτου φϑορὰν 
κατηγόρει κατ᾽ ἐπιβουλήν. πιστεύσας δὲ τοῖς γεγραμμένοις 

τὸν μὲν Ἱππόλυτον ἐπέταξε φεύγειν, αὐτὸς δὲ τῷ Ποσειδῶνι 

ἀρὰς ἔϑετο, ὧν ἐπακούσας ὃ ϑεὸς τὸν ᾿Ιππόλυτον διέφϑειρεν. 
Ἄρτεμις δὲ τῶν γεγενημένων ἕκαστον διασαφήσασα Θησεῖ, 

τὴν μὲν Φαίδραν οὐ κατεμέμψατο, τοῦτον δὲ παρεμυϑήσατο 

υἱοῦ καὶ γυναικὸς στερηϑέντα᾽ τῷ δὲ ᾿ππολύτῳ τιμὰς ἔφη 
γῆς ἐγκαταστήσεσϑαι. 

ἡ σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Τροιζῆνι. ἐδιδάχϑη 

ἐπὶ ᾿Επαμείνονος ἄρχοντος ὀλυμπιάδι πζ΄ ἔτει δ΄. πρῶτος 

Εὐριπίδης, δεύτερος ᾿Ιοφῶν, τρίτος Ἴων. ἔστι δὲ οὗτος Izx- 
πόλυτος δεύτερος ὁ καὶ στεφανίας προσαγορευόμενος. ἐμφαί- 

νεται δὲ ὕστερος γεγραμμένος" τὸ γὰρ ἀπρεπὲς καὶ κακηγο- 
ρίας ἄξιον ἐν τούτῳ διώρϑωται τῷ δράματι. τὸ δὲ δρᾶμα 
τῶν πρώτων. 

17 αὐτὴν mut. in αὑτὴν E, αὐτὴν AaB, ἑαυτὴν NCP | ἀν- 
ἤρτη Β 18 σπεύδων] ϑέλων NP 19 δέλτον] βίβλον a | εὗρεν 
ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς χάρτην δι᾽ ὃν C 20 κατ᾿] Wilamowitz, καὶ 
libri (καὶ ἐπιβουλὴν om. d) 22 ὑπακούσας C 28 γεγεννημένων A | 
ἕκαστον AaC P, ἕκαστα E B | διασαφήσας A | τῷ ϑησεῖ C | ϑεισεῖ .E 
24 οὐ κατεμέμψατο EC, οὐκ ἐμέμψατο N, οὐκ ἀπεμέμψατο priore y ex 
z correcto a, οὐκ ἀπεπέμψατο ABP 26 γῆς] ἐπιχωρίους IN, γῇ 
Valekenaer | ἐγκαταστήσεσϑαι] Nauck, ἐγκαταστήσασϑαι libri. Haec ex- 
cipit personarum index etiam in eis libris qui 1. 27—33 non omiserunt. 
Omiserunt autem P et spatio vacuo inter ἐγκαταστήσασδϑαι et perso- 
narum indicem relicto C, qui tamen liber personarum indici subicit 
verba ἡ σκηνὴ τοῦ δράματος ἐν ϑήβαις κεῖται, in marg. add. a 
27 ,Aristophanis argumentum capite ὑσταμοῦχη “ Kirchhoff | Τροιζῆνι) 
ed. Brubachiana, ϑήβαις libri (ὑπόκειται ἐν ϑήβαις EaB, ἐν ϑήβαις 
κεῖται Α ΝῚ 28 ἐπὶ ᾿Επαμείνονος] Matthiae post Barnesium qui 
᾿Επαμείνονος proposuerat, ἐπιαμήνονος correcto ἡ ex εν ut videtur A, 
ἐπὶ ἀμείνονος Ba N, ἐπὶ &usivóvog E | ὀλυμπιάδος B | πζ΄ a, ἐπὶ m£ 
A E, ἐπὶ v£ B, γὰρ πξ N δ τετάρτω E 2429 xol δεύτερος B | ió- 
oov AEB iógóv « | καὶ τρίτος :N | obrog ó « 80 ὁ καὶ] Nauck, 
καὶ libri 81 κατηγορίας d (in marg. in quo scholiasta lineas 27—33 
repetivit κακηγορίας) 
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Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

᾿Δφροδίτη. 

ἹἽππόλυτος. 

πρόσπολοι. 

ϑεράπων. 

χορός. 

τροφός. 

Φαίδρα. 

ϑεράπαινα. 

Θησεύς. 

ἄγγελος. 

άρτεμις. 

Nomina hoc ordine habent A.B P: ἀφροδίτη. ἄγγελος. ἱππόλυτος. 
ϑησεύς. οἰκέτης. ϑεράπαινα. τροφός. ἄρτεμις. φαίδρα. χορός. hoc a: 
ἀφροδίτη. ἱππόλυτος. ἄγγελος. ϑησεύς. ϑεράπαινα. οἰκέτης. τροφός. ἄρ- 
τεμις. φαίδρα. χορός. ^ hoc C: ἀφροδίτη. ἱππόλυτος. χορός. ϑεράπαινα 
τροφός. φαῖδρα. ἄγγελος. ἡμίχορος. ϑησεύς. ἄρτεμις. οἰκέτης. ^ Indicem 
om. L, margini add. | hune: δρᾶμα 9. - τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα. 
ἀφροδίτη. ἱππόλυτος. χορός. ϑεράπων. τροφὸς φαίδρας. φαιδρ. ἄγγελος. 
ϑησεύς. ἕτερος ἄγγελος. ἄρτεμις. Nomen πρόσπολοι ex v. 54 intuli | de 
nomine ϑεράπων, cui fort. πρέσβυς praeferendum (cfr. v. 114 et ad 
Iph. A. 855), vide ad v. 88 | pro ἄγγελος aptum fuerit ϑεράπων scri- 
bere, cfr. 1184 



AOPOAITH. 

Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος 
ϑεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ᾽ ἔσω" 
ὕσοι τε πόντου τερμόνων τ᾽ ᾿Ατλαντικῶν 
ναίουσιν εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου, 

τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5 

σφάλλω δ᾽ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. 
ἔνεστι γὰρ δὴ κἀν ϑεῶν γένει τόδε" 

τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο. 
δείξω δὲ μύϑων τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν τάχα" 

ὁ γάρ us Θησέως παῖς. Auotóvog τόκος, 10 
ἹΙππόλυτος, ἁγνοῦ Πιτϑέως παιδεύματα, 

μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροιζηνίας 

λέγει κακίστην δαιμόνων πεφυκέναι, 
ἀναίνεται δὲ λέκτρα κοὐ ψαύει γάμων" 
Φοίβου δ᾽ ἀδελφὴν Ἄρτεμιν, Διὸς κόρην, 15 

τιμᾷ μεγίστην δαιμόνων ἡγούμενος, 

χλωρὰν δ᾽ ἀν᾽ ὕλην παρϑένῳ ξυνὼν ἀεὶ 
κυσὶν ταχείαις ϑῆρας ἐξαιρεῖ χϑονός, 

μείξω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίαν. 
τούτοισι μέν νυν οὐ φϑονῶ᾽ τί γάρ us δεῖ; 90 
ἃ δ᾽ εἰς ἔμ’ ἡμαρτηκε, τιμωρήσομαι 
Ἱππόλυτον ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ" τὰ πολλὰ δὲ 

ἱππόλυτος superser. Aa, ἱππόλυτος στεφανηφόρος E, εὐριπίδου 
ἱππόλυτος BC, εὐριπίδου φαίδρα minio magnis literis superscr. in L, 
εὐριπίδου ἱππόλυτος στεφανηφόρος (P 1 notam om. AL add. ἢ 
6 σφάλω A 15 χόραν B 16 fort. δαίμον᾽ ἐκπαγλούμενος (δαιμό- 
vov ex v. 13 ortum videtur) 18 κυσὶ B | ἐξαιρεῖ P et in marg. ad- 
ditis verbis ἀντὶ τοῦ ϑηρᾶται L, ἐξαίρει AEaBCL 19 προσπεσὼν] 
y0. τυχὼν scr. super πεσὼν ἰ i. e. προστυχὼν | ὁμιλίαν] Porson, ὁμιλίας 
libri (scripto ὁ super c a, g delevit ἢ 20 τούτοισι μέν vvv C, τού- 
toic, μὲν νῦν A Ea, τούτοισι μὲν οὖν B, τούτοισ μὲν οὖν L, sed οὖν 
ex aliis literis quae discerni nequeunt corr. /, τούτοισι μὲν γ᾽ οὖν P 



ETPIIIIAOT IIIIIOAYTTOZ ri 

πάλαι προκόψασ᾽, οὐ πόνου πολλοῦ us δεῖ. 
ἐλϑόντα γάρ νιν Πιτϑέως ποτ᾽ ἐκ δόμων 
σεμνῶν ἐς ὄψιν καὶ τέλη μυστηρίων 
Πανδίονος γῆν πατρὸς εὐγενὴς δάμαρ 

ἰδοῦσα Φαίδρα καρδίαν κατέσχετο 

ἔρωτι δεινῷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. 

καὶ πρὶν μὲν ἐλϑεῖν τήνδε γῆν Ἰροιξηνίαν, 
πέτραν παρ᾽ αὐτὴν Παλλάδος κατόψιον 30 

γῆς τῆσδε ναὸν Κύπριδος ἐγκαϑίσατο, 

[ἐρῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔκδημον" ἹΙππολύτῳ δ᾽ ἐπι 

τὸ λοιπὸν ὠνόμαξεν δρῦσϑαι ϑεάν]. 

ἐπεὶ δὲ Θησεὺς Κεκροπίαν λείπει χϑόνα, 
μίασμα φεύγων αἵματος Παλλαντιδῶν, 35 

καὶ τήνδε σὺν δάμαρτι ναυστολεὶ χϑόνα, 

ἐνιαυσίαν ἔκδημον αἰνέσας φυγήν, 

ἐνταῦϑα δὴ στένουσα κἀκπεπληγμένη 
κέντροις ἔρωτος ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυται 

σιγῇ" ξύνοιδε δ᾽ οὔτις οἰκετῶν νόσον. 40 
ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ τόνδ᾽ ἔρωτα χρὴ πεσεῖν" 
δείξω δὲ Θησέως παιδί, κἀκφανήσεται. 

καὶ τὸν μὲν ἡμῖν πολέμιον νεανίαν 

τ Cc 

23 προκόψασ Α « super c scr. 43, προκόψασαν in marg. i | μὲ 
superscr. οὐ ὦ 24 πιτϑέος α 25 σεμνῶς C 26 γῆς P 21 κατ- 
ἔσχετο] κατεσχέϑη superscr. L, κατείχετο Monk 28 βουλεύμασι B 
29—33 delet post Hartungium O. Jahn 30 πέτραν LP, πέτρην A 
EaBC 31 ἐγκαϑίσατο AaBP, ἐγκαϑείσατο ECL, ἐγκαϑίστατο c, 
καϑίσατο Nauck (καϑείσατο Musgrave) 32 sq. delevit Blomfield 
32 ἐρῶσα ἔρωτα AB ἐρῶσ᾽ A? | ἔκδημον A ΕἸ (cfr. schol. A μὴ πα- 
ρόντος), ἔκδηλον mut. in Éxómuov «, quod iterum in ἔκδηλον corr. a?, 
ἔκδηλον BCL 33 ὀνομάσουσιν Jortin, ὠνόμαξον Meineke 34 xe- 
κροπίδα B | λίποι (ει et ποι scr. vel rescr. |, inter ε et ποῖ ras) L, 
λίπε P| χϑόνα)] aut hic ut proposuit Sybel aut 36 ut coniecit Kayser 
πόλιν scribendum videtur, cfr. Med. 682 35 παλαντιδῶν C 
36 τήνδε ELP, τῇδε A, τῇδε mut. in τήνδε a, τῆδε mut. in τήνδε B 
yo. τῇ super τήν scr. b 937 ἐνιαυσίαν ELP, ἐνιαύσιον AaB 
38 xol πεπληγμένη Christ. pat. 855. 749 40 σύνοιδε δ᾽ AEa BC, 
ξύνοιδεν LP, ξύνοιδε δ᾽ 1 | οὔτις AEaBIP, οὐδεὶς CL 41 ταύτῃ 
ECLP, ταύτης AaB (yo. ταύτῃ superscr. b) | τὸν mut. in τόνδ᾽ a | χρὴ 
LP, δεῖ AEaBC 49 δείξω δὲ Θησέως παιδί] Wilamowitz, δείξω 
δὲ ϑησεῖ πρᾶγμα libri (ϑησεῖ δὲ δείξω πρᾶγμα B)| καὶ φανήσεται C 
48 πολέμιον ἡμῖν νεανίαν D | νεανίαν] πεφυκότα LP (quod praefert 
Valckenaer) 



8 ETPIIIAOT 

κτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν, ἃς ὁ πόντιος 

ἄναξ Ποσειδῶν ὥπαδσεν Θησεῖ γέρας, 45 
μηδὲν μάταιον ἐς τρὶς εὔξασϑαι ϑεῷ. 
ἣ δ᾽ εὐκλεὴς μέν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀπόλλυται, 
Φαίδρα" τὸ γὰρ τῆσδ᾽ οὐ προτιμήσω κακὸν 
τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ἐμοὶ 
δίκην τοσαύτην ὥστ᾽ ἐμοὶ καλῶς ἔχειν. 50 
ἀλλ᾽ εἰδορῶ γὰρ τόνδε παῖδα Θησέως 
στείχοντα ϑήρας μόχϑον ἐκλελοιπότα, 

Ἱππόλυτον, ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων. 

πολὺς δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ προσπόλων ὀπισϑόπους 

κῶμος λέλακεν "Apreuuv τιμῶν ϑεὰν δὅ 
ὕμνοισιν" οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἀνεῳγμένας πύλας 
“Ἅιδου, φάος δὲ λοίσϑιον βλέπων τόδε. 

ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ. 

ἕπεσϑ᾽ ἄδοντες ἕπεσϑε 
τὰν Ζιὸς οὐρανίαν 
"Aovsuw, ἃ μελόμεσϑα. 60 

4 

IIPOZIIOAO!I. 

πότνια πότνια δεμνοτάτα, 

Ζανὸς γένεϑλον, 
χαῖρέ μοι, ὦ κόρα 
Aavoüc "Aovsus καὶ zio, 65 

καλλίστα πολὺ παρϑένων, 

44 χτανεῖ ut vid. A χτενεῖ A? ἀραῖσι P ἀραῖσιν p 45 ὥπασε 
B 406 ἐς LP sig |l 41 ἥδ᾽ ABCP | εὐκλεὴς] εὐσεβὴς Herwerden 
48 καλὸν L sed Δ ex x corr. 49 τὸ (ov superscr. b) μὴ οὐ B, τοῦ 
uj C, τοῦ wv P 50 ὥστέ μοι Aa, ὥστε μοι EC ὅ8 τόπων] 
δόμων P 56 ϑεὸν LP 56 ἑῳγμένας Lenting δ71 φάος τε L 
βλέπον E | τόδε (o scr. ἢ βλέπων LP 58 ἄδοντες vel ἄδοντες Ea 
Bl, ἄδοντες C, ἄιδοντες A, ἀείδοντες A* LP 60 ἄρτεμιν ἄρτεμιν 
LP, prius ἄρτεμιν delevit 1} μελόμεϑα C 61 πρόσπολοι] praescripsi 
ex v. 54, chori notam praefigunt A Ea BCLP, χορὸς τῶν κυνηγῶν d, 
cfr. schol. ad v. 58 ἢ ὁ 'ImzóAvvog ὑμνεῖν παρακελεύεται αὐτοῖς ἢ ἀλ- 
λήλους προτρέπονται οἱ ἀπὸ τοῦ χοροῦ ἤγουν οἱ συνεπόμενοι τῷ 'Immo- 
λύτῳ κυνηγέται 63 ξανὸΣ AEaBCl, ξηνὸς LP | γενέϑλιον C 
64 χαῖρε χαῖρέ E | χαῖρέ μοι, à κόρα χαῖρέ μοι LP, posterius χαῖρέ 
uo, delevit 1 (sed alia m. denuo rescripsit) 65 λατοῦς scripto ἡ su- 
per « B λατοῦς καὶ διὸς ἄρτεμι E | καὶ] παῖ L καὶ 1 
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ἃ μέγαν κατ᾽ οὐρανὸν 

ναίεις εὐπατέρειαν αὐλάν, 
Ζηνὸς πολύχρυσον oixov. 
χαῖρέ μοι. ὦ καλλίστα 70 
καλλίστα τῶν κατ᾽ Ὄλυμπον 

, » 

παρϑένων, “ρτεμι. 

1Π. σοὶ τόνδε πλεκτὸν στέφανον ἐξ ἀκηράτου 

λειμῶνος, ὦ δέσποινα, κοσμήσας φέρω, 
ἔνϑ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοὶ φέρβειν βοτὰ 15 
οὔτ᾽ ἦλϑέ πω σίδαρος., ἀλλ᾽ ἀκήρατον 
μέλισσα λειμῶν᾽ ἠρινὴ διέρχεται" 
“Αἰδὼς δὲ ποταμίαισι κηπεύει δρόδοις, 

ὅστις διδαχτὸν μηδέν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 
τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς, 80 
τούτοις δρέπεσϑαι" τοῖς κακοῖσι δ᾽ οὐ ϑέμις. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης 
ἀνάδημα δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄπο. 

μόνῳ γάρ ἐστι τοῦτ᾽ ἐμοὶ γέρας βροτῶν" 

σοὶ καὶ ξύνειμι καὶ λόγοις σ᾽ ἀμείβομαι, 8ῦ 
κλύων μὲν αὐδήν, ὄμμα δ᾽ οὐχ ὁρῶν τὸ σὸν. 
τέλος δὲ κάμψαιμ᾽ ὥσπερ ἠρξάμην βίου. 

67sq. ἃ... ναίεις AEaBCI, αἵ... ναίετ’ LP, αἰγλάεντα κατ΄... 
ναίΐίουσ᾽ Cobet 69 Ζανὸς Aldina (cfr. 63), fort. Δῖον 70 Hippo- 
lyti notam praefigunt BC! | fort. ὦ καλά 11 τῶν delet Nauck | 
ὀλύμπου P (in L litera post zo evanuit) 72 παρϑένων Aorsui] ϑεῶν 
C, "Aortut παρϑένων Fritzsche, verba delet Nauck 73 Hippolyti 
notam om. C, delevit ἢ 70 οὔτ᾽ Orion anth. III 3, οὐδ᾽ libri | σίδα- 
ρος A Eacd et superscr. ἡ D, σίδηρος CLP | ἀκήρατον mut. in ἀκή- 
ρατος E 71 λειμῶνα A Ea BC | éxowi, (ἠρινὴ Monk) ex schol. ἐα- 
ρινὴν δὲ αὐτὴν (scil τὴν μέλισσαν) εἶπεν κτὲ. Valckenaer (ἠρινὸς Jor- 
tin) ἐαρεινὸν A Ea BC, ἠρινὸν LP 19 sq. ὅστις] Porson, ὅσοις libri | 
ἀλλ᾽ ἐν L, sed λ᾽ ἐν in ras, fuerat fort. ἀλλὰ | εἰς τὰ πάνϑ'᾽ ὅμως A Ea 
(ὁμῶς a*) B, ὡς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς C, εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί LP | ὅσοις et ἐς 
τὰ πάντ᾽ ἀεί pertinent ad variationem Bacch. 316 conservatam ὅσοις 
..TÓ σωφρονεῖν ἔνεστιν ἐς τὰ πάυτ᾽ ἀεί et fort. poeta scripsit ὅσοις 

ἐπακτὸν μηδέν, ἀλλὰ τῇ φύσει τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν ἐς τὰ πάντ᾽ ἀεί 
81 τούτοισι B | δρέπεσϑαι ὦ yo. ἔπεσϑαι a? 82 κόμας C 88 ἄν- 

óquc Blomfeld 84 βροτῶν γέρας C 85. λόγοις σ᾽ c, λόγοισ᾽ A, 
λόγοις (omisso 6") Ea BCLP 86 αὐδὴν AaB et v ex c correcto 
C, αὐδὴν E (ἧς superscr. alia m.), αὐδῆς P, αὐδὴν L, sed ἣν in ras. | 
ὁρῶν E«D ct si non óv ex ó correxit secunda manus, L, ὁρῶ ABC 

81 ηὐξάμην C 
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OEPAIIQ9N. 

ἄναξ᾽ ϑεοὺς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών" 

ἄρ᾽ ἄν τί μου δέξαιο βουλεύσαντος εὖ; 
III. καὶ κάρτα γ᾽" ἦ γὰρ οὐ σοφοὶ φαινοίμεϑ᾽ ἄν. 90 
ΘΕ. oi69" οὖν βροτοῖσιν ὃς καϑέστηκεν νόμος; 
IIl. οὐκ οἶδα" τοῦ δὲ καί μ᾽ ἀνιστορεῖς πέρι; 
ΘΕ. μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον. 
III. ὀρϑῶς ys: τίς δ᾽ οὐ σεμνὸς ἀχϑεινὸς βροτῶν; 

ΘΕ. ἐν δ᾽ εὐπροσηγόροισιν ἔστι τις χάρις; 95 
III. πλείστη ye, καὶ κέρδος γε σὺν μόχϑῳ βραχεῖ. 

GE. 1j κἀν ϑεοῖσι ταὐτὸν ἐλπίζεις τόδε; 

IIl. εἴπερ γε ϑνητοὶ ϑεῶν νόμοισι χρώμεϑα. 

ΘΕ. πῶς οὖν σὺ σεμνὴν δαίμον᾽ οὐ προσεννέπεις; 

II. vív'; εὐλαβοῦ δὲ μή τί σου σφαλῇ στόμα. 100 
ΘΕ. τήνδ᾽ ἣ πύλαισι σαῖς ἐφέστηκεν Κύπρις. 
III. πρόσωϑεν αὐτὴν ἁγνὸς ὧν ἀσπάζξομαι. 

ΘΕ. σεμνή ye μέντοι κἀπίδημος ἐν βροτοῖς. 

III. ἄλλοισιν ἄλλος ϑεῶν τὲ κἀνθρώπων μέλει. 
ΘΕ. εὐδαιμονοίης νοῦν ἔχων ὅσον os δεῖ, 10ὅ 

III. οὐδείς μ᾽ ἀρέσκει νυκτὶ ϑαυμαστὸς ϑεῶν. 
ΘΕ. τιμαῖσιν, ὦ παῖ, δαιμόνων χρῆσϑαι χρεών. 
Ill. χωρεῖτ᾽, ὁὀπαδοί, καὶ παρελθόντες δόμους 

88 ϑερά(πων) praefigunt libri, nisi quod in proximis versibus .4 B 
οἰκέτης pro ϑεράπων ponunt et in L 92—108 lineolae pro notis prae- 
fixae sunt, fort. praestat zofofvc 90 ys AaBLP | φαινοίμεσϑ᾽ B 
91 ὃς E, sed post et supra o rasura (fuit ὡς vel οἷς) | καϑέστηκε BC 
el v postmodum addito L 92 τοῦδε Β1, Ῥ τοῦ δὲ 0 | καί μ᾽] 
κέμ᾽ A 98 πᾶσι BC 94 σεμνῶς mut. in σεμνὸς C 95 εὐπρο- 
σηγόρησιν B | ἔσται C 97 ἢ κἂν AB | τό γε mut. in τόδε Εἰ 
98 χρώμεσϑα P 999 σεμνὴν σὺ L, σὺ om. P | σεμνὸς Eldick, σεπτὴν 
Tournier | δαίμον᾽ L, sed ov' rescr. vel corr. ἢ 100 cóv mut. in 
cov E, σὸν P et fort. etiam L | σφάλῃ ABC 101 πύλησι L P, 
πύλαισι l| ἐφέστηκε EBCP | κύπρις mut. in κύπριν E, κύπρις α κύ- 
πριν a? 102 πρόσωϑεν] ἄπωϑεν Plut. Mor. p. 778A 103 σεπτή 
Tournier 104 μέλλει C 105 εὐδαιμονΐοις E, εὐδαιμονοίοις B 
εὐδαιμονοίης B? οἷον Wakefield | os δεῖ E LP, γ᾽ ἔδει Aa, γε δεῖ B | 
hune versum in fine colloquii suum locum habere monui, cum autem 
105 et 107 permutarem, Gomperz 104sq. post 107 collocat et Vitelli 
v. 108—7 sic disponit: 107. 106. 103. 104. 105, sed fort. 106 sq. addi- 
ticii sunt 107 χρεών] (sov B hoc lineola transfixo χρεών super- 
scr. B? 
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σίτων μέλεσϑε᾽ τερπνὸν ἐκ κυναγίας 
τράπεξα πλήρης" καὶ καταψήχειν χρεὼν 110 
ἵππους. ὕπως ἂν ἅρμασιν ξεύξας ὕπο 

βορᾶς κορεσϑεὶς γυμνάσω τὰ πρόσφορα᾽ 
τὴν σὴν δὲ Κύπριν πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 

ΘΕ. ἡμεῖς δέ" τοὺς νέους γὰρ οὐ μιμητέον᾽" 
φρονοῦντες οὕτως ὡς πρέπει δούλοις λέγειν, 115 

πρ οσευχόμεσϑα τοῖσι σοῖς ἀγάλμασιν, 

δέσποινα Κύπρι. χρὴ δὲ συγγνώμην ἔχειν, 
εἴ τίς σ᾽ ὑφ᾽ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων 
μάταια βάξει᾽ μὴ δόκει τούτου κλύειν" 

σοφωτέρους γὰρ χρὴ βροτῶν εἶναι ϑεούς. 120 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰῷχεανοῦ τις ὕδωρ stroph. 
στάξζουσα πέτρα λέγεται 

βαπτὰν κάλπισι ῥυτὰν 

παγὰν προϊεῖσα κρημνῶν, 

ὅϑε μοί τις ἦν φίλα, 19ὅ 
πορφύρεα φάρεα 
ποταμίᾳ δρόσῳ 

τέγγουσα. ϑερμᾶς δ᾽ ἔπι νῶτα πέτρας 
εὐαλίου κατέβαλλ᾽ ὅϑεν μοι 
πρώτα φάτις ἦλϑε δεσποίνας, 180 

109 μέλλεσϑε B 110 καταψύχειν C et ἡ super v scripto B 
111 ἄρμασιν Aa, ἅρματι B, Gouorog C, ἅρμασι reliqui 115 goo- 
νοῦντας LP φρονοῦντες 0 | λέγειν] φρονεῖν Reiske | versum delet 
Brunck 116 προσευξόμεσϑα A Ea, προσευχόμεσϑα CLP, προσευχό- 
μεϑα B 118 εἴ τις σ᾽ A.EC, εἴ τις (omisso σ᾽) a, εἴ τι, scripto 6 
super τι, B, εἴ τις δ᾽ ΤΡ (8 rescr. vel corr. et y superscr. ἢ | σπλά- 
qvov C | ἔντονον B (yo. εὖ superscr. b) CL (sic scr. ut facile εὔτονον 
legas), εὔτονον AEaP | φέρων] τρέφων Herwerden 119 τούτου 
A EaC, τούτων BLP (ov super cov scr. in L m. 1 vel 8, delevit m. 2) 

120 χρὴ] δεῖ LP 191 χορὸς ἐκ τροιξζηνίων γυναικῶν prae- 
scripsit P 128 βαπτὰν scripto ἡ super & B 194 παγὰν L, sed 
γὰν in ras. scr. L | περαιτέρω προιοῦσα P 195 τόϑι L, sed τό in 
ras. scr. ἢ 126 φάρη Hartung 197 δρόσω L, sed c ex ov ut vid. 
corr. ὦ 128 ϑερμὰς L 9sou&g 0 129 κατέβαλλ᾽] Burges, κατέβαλ᾽ 
A Ea, κατέβαλεν BCL P, κατέβαλλεν d 130 πρῶτα libri | δεσποίνας 
Aa, δεσποίνας mut. in δέσποιναν E, δέσποιναν a* LP 
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τειρομέναν vooegó antistr. 
κοίτᾳ δέμας ἐντὸς ἔχειν 
οἴκων, λεπτὰ δὲ φάρη 
ξανϑὰν κεφαλὰν σδκιάζξειν. 

τριτάταν δέ νιν κλύω 135 
τάνδ᾽ ἀβρωσίᾳ 
στόματος ἁμέραν 

Ζάματρος ἀκτᾶς δέμας ἁγνὸν ἴσχειν, 

κρυπτῷ πάϑει ϑανάτου ϑέλουδσαν 

κέλσαι ποτὶ τέρμα δύστανον. 140 

σὺ γὰρ ἔνϑεος, ὦ κούρα. stroph. 
εἶτ᾽ ἐκ Πανὸς εἴθ᾽ Ἑκάτας 

ἢ σεμνῶν Κορυβάντων 

φοιτᾷς ἢ ματρὸς ὀρείας, 

σὺ δ᾽ ἀμφὶ τὰν πολύϑηρον 145 
Ζίκτυνναν ἀμπλακίαις 

ἀνίερος ἀϑύτων πελάνων τρύχῃ. 
φοιτᾷ γὰρ καὶ διὰ λίμνας 

χέρσον 9' ὑπὲρ πελάγους 
δίναις ἐν νοτίοις GAuog. 180 

131 τειρομένα" νοσερὰ A, τειρομένα (v add. a?) νοσερᾷ a 
131 sqq. fort. τειρομέναν νοσερᾶς αὐτὰν δέμας ἐντὸς ἔχειν κοίτας, λεπτὰ 
ὃὲ "ré. 132 κοίτᾳ om. .A, postmodum inseruit E, post ἔχειν habet 
c | ἔντοσϑεν A Ea 133 οἴκων δὲ λεπτὰ a et ut vid. A, οἴκων λεπτὰ 
δὲ in ras. A? | φάρη A E, φάρεα A* BaLP 135 δ᾽ é», Α δὲ 
νιν A? 136 τάνδ᾽ ἀβρωσίᾳ] Hartung, τᾶνδε καταμβροσίου vel τάνδε 
κατ᾽ ἀμβροσίου libri 137 ἀμέραν A, ἡμέραν C 139 glossam 
ἀδήλῳ συμφορᾷ quae in a superscripta est in textu habet ante xov- 
πτῷ E  πάϑει] Burges, zév)s, libri | &ovdvo Ρ 140 δύστανον aC 
LD, δύστηνον A E, δύσηνον B 141 σὺ γὰρ] o? γὰρ Lachmann, ἦ 
γὰρ Nauck | schol. ἀντὲ γὰρ τοῦ ὦ κούρα τινὲς τὸ φοιτᾷς γράφουσιν 
144 φοιτᾷς ἢ (vel καὶ) ματρὸς ὀρείας] Bothe, ἢ ματρὸς οὐρείας φοιτᾶς 
A, ἢ ματρὸς οὐρείας (ὀρείας B) φοιταλέου Ia B.L P, ἢ ματρὸς οὐρείας 
φοιταλέου φοιτᾶς C 145 σὺ δ᾽] οὐδ᾽ Lachmann, εἴτ᾽ Nauck | φιλό- 
ϑηρον Herwerden 146 δίκτυναν DB et mut. in δίκτυνναν L | ἀμ- 
πλακίαις ex ἀμπλακία ut vid. fecit 1 1417 ἀνίερος ἀϑύτων] fort. ἄϑυ- 
τος ἀφλέκτων, cfr. Hel. 1884 (ἄδικος ἀφλέκτων DBarthold) | πελανῶν A 
πελάνων A? 148 φοιτὰ A 149 χέρσον (yíocov C) 97] χωροῦσ᾽ 
olim Weil 150 δίναις ἐν Aa, δίναισι BCLPDP | νοτίοις] scripsi, 
νοτίαις A Xa BC, νοτίας P | ἅλμης C, ἅλμαις a 
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ἢ πόσιν, τὸν ᾿Ερεχϑειδᾶν antistr. 

ἀρχαγόν, τὸν εὐπατρίδαν, 
ποιμαίνει τις ἐν οἴκοις 

κρυπτὰ κοίτα λεχέων σῶν; 
ἢ ναυβάτας τις ἔπλευσεν 155 

Κρήτας ἔξορμος ἀνὴρ 

λιμένα τὸν εὐξεινότατον ναύταις, 

φάμαν πέμπων βασιλεία, 

λύπα δ᾽ ὑπερπαϑέουσ᾽ 
εὐναία δέδεται ψυχᾶς; 100 

φιλεῖ δὲ τᾷ δυστρόπῳ γυναικῶν 
ἁρμονίᾳ κακὰ δύστανος 
ἀμηχανία συνοικεῖν 

ὠδίνων τε καὶ ἀφροσύνας. 

δι’ ἐμᾶς ἠξέν ποτε νηδύος ἅδ᾽ αὔρα" 165 
τὰν δ᾽ εὔλοχον οὐρανίαν 
τόξων μεδέουσαν ἀύτευν 
Ἄρτεμιν, καί μοι πολυξήλωτος αἰεὶ 

σὺν ϑεοῖσι φοιτᾷ. 

ἀλλ᾽ ἥδε τροφὺς γεραιὰ πρὸ ϑυρῶν 110 
τήνδε κομίξουσ᾽ ἔξω μελάϑοων᾽" 

151 ἦ Lachmann | ἐρεχϑειδῶν Β 152 ἀρχὸν τὸν εὐπατρίδην C 
153 ποιμαίνει A, ποιμένει d, πημαίνει E, sed ἡ in ras, πημαίνει a.B 
CLP | τίς ἔνοικος B 154 κρυπτᾷ κοίτῳᾳ libri | ys post κρυπτᾶ et 
τῶν ante λεχέων inseruit | | σῶν] fort. cov 155 ναβάτας BB | ἔπλευσε 
EBCLP 156 ἔξορμός τις LP τις delevit 7 158 φάμαν] Din- 
dorf, φήμαν aBCLP, φήμην AE | feciAsw* A (fuerat βασίλειαν), 
βασίλειαν c 159 λύπᾳ L mc super « scr. [| ὑπερπαϑέουσ᾽] E. Bruhn, 
ὑπὲρ παϑέων hbn 100 εὐναία AEBCLP, εὐναίᾳ a, schol. τῇ 
εὐναίᾳ λύπῃ... γράφεται δὲ καὶ πρὸς εὐθεῖαν: ὑπὸ τῆς λύπης εὐναία ἡ 
Φαίδρα δέδεται | δέδεται scripto σαν super ται E, δέχεται C | ψυχᾶς] 
scripsi, ψυχὰ 4Ε6ΠῚ,, ψυχᾶι scripto v super v a, apvz& B P, ψυχὰ 85 
1 super ἃ scr. b, ψυχὰν d, cfr. schol. διὰ τὰ πάϑη συνδέδεται αὐτῆς ἡ 
ψυχὴ τῇ εὐναίᾳ λύπῃ.. ἢ αὐτὴ ἡ Φαίδρα εὐναία δέδεται τὴν ψυχήν 
161 δὲ B ἡ superscr. b | δυστρόφῳ LL πὶ super g scr. ! 162 xox& 
A. EaB L, κακὰ A? LP | δύστανος om. A, supplevit .A?, δύστηνος .E 
163 ἀμηχανίᾳ A, ἀμαχανία Dindorf 164 ὠδύνων A ὠδίνων A? | 
schol Β τινὲς γράφουσι δυσφροσύνας 165 ἤϊξεν LP, ἧξεν A, ἧξε 
EBC | αὖρα vel αὗρα libri 167 ἀύτευν ἄρτεμιν A E, ἄρτεμιν 
ἀύτευν BCL P, &ovsuw delet Valckenaer 168 ἀεὶ BC 171 τήνδ᾽ 
ἐκκομίξουσ᾽ P 
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στυγνὸν δ᾽ ὀφρύων νέφος αὐξάνεται. 

τί ποτ᾽ ἔστι μαϑεῖν ἔραται ψυχή, 
τί δεδήληται 

δέμας ἀλλόχροον βασιλείας. 175 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ κακὰ ϑνητῶν στυγεραί τε νόσοι. 
τί σ᾽ ἐγὼ δράσω; τί δὲ μὴ δράσω; 
τόδε σοι φέγγος, λαμπρὸς ὅδ᾽ αἰϑήρ᾽ 
ἔξω δὲ δόμων ἤδη νοσδερᾶς 
δέμνια κοίτης. 180 

δεῦρο γὰρ ἐλϑεῖν πᾶν ἔπος ἦν δοι" 
τάχα δ᾽ ἐς θαλάμους σδπεύσεις τὸ πάλιν. 
ταχὺ δ᾽ ἀσχάλλεις κοὐδενὶ χαΐρειρ, 

οὐδέ σ᾽ ἀρέσκει τὸ παρόν, τὸ δ᾽ ἀπὺν 
φίλτερον ἡγῇ. 185 

κρεῖσσον δὲ νοσεῖν ἢ ϑεραπεύειν᾽" 

τὸ μέν ἐστιν ἀπλοῦν, τῷ δὲ συνάπτει 
λύπη τε φρενῶν χερδίν vs πόνος. 

πᾶς δ᾽ ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων, 
κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυθδιο. 190 

ἀλλ᾽ ὅ τι τοῦ ζῆν φίλτερον ἄλλο 

σκότος ἀμπισχὼν κρύπτει νεφέλαις. 

δυσέρωτες δὴ φαινόμεϑ᾽ ὄντες 

τοῦδ᾽ ὅ τι τοῦτο στίλβει κατὰ γῆν, 
δι’ ἀπειροσύνην ἄλλου βιότου , 195 
κοὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας" 

υύϑοις δ᾽ ἄλλως φερόμεσϑα. 

118 ἔραται ψυχὰ EL, ἐρᾶι τᾶι (ἐρᾶται A?) ψυχᾶι Aa, ἐρᾶται 
ψυχῇ B, ἐρᾶται ψυχὰ C, ἔρατι (ἔραταν p) ψυχά P — 115 ἀλόχροον B 
178 λαμπρὸς 4 E, λαμπρὸν ΑΒΟΙΡ 119 δωμάτων ΟΠ 180 κοίτης 
AE, κοίτας aBCLP 183 δ᾽ ἀσχάλλεις] Usener, γὰρ (δὲ a) σφάλλῃ 
libri (σφάλῃ Bl) | κοὐδ᾽ ἑνὶ E 181 οὐδέν c? BCLP, σ᾽ erasit 1 
187 τῶ δὲ A τὸ δὲ A* 188 χερσί Ε΄ Β ΟΡ, χειροῖν Porson 190 
om. LP, add. [| οὐκ C 191 τοῦ fiv] τούτου schol. Aristoph. ran. 
1082 192 ἀμπισχὼν] scripsi, ἀμπίσχων AaB, ἀμπίσχων scripto o su- 
per o E, ἀμπίσχον CLP | κρύπτειν E 198 δὲ LP (δὴ D) | φαινόμεσϑ᾽ 
mut. in φαινόμεϑ᾽ A 194 τοῦδ᾽ ὅτι BC L P (yo. ταῦϑ'᾽ ὅτι in marg. 
scr. |, τοῦ φωτὸς superscr. py, ταῦϑ'᾽ (superscr. yo. τοῦδ᾽) ὅτι α | γᾶν 
A | τοῦτο] 099" ὃ Gomperz, τοῦτ᾽ ὃν Weil 196 ἀπειροσύνην BO, 
ἀπειροσύναν AEaLP 196 γαῖαν E, γαίας scripto » super g a 
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ΦΑΙΔΡΑ. 

ἄρατέ μου δέμας. ὀρϑοῦτε κάρα" 
λέλυμαι μελέων σύνδεσμα, φίλαι. 

λάβετ᾽ εὐπήχεις χεῖρας, πρόπολοι. 200 
βαρύ μοι κεφαλᾶς ἐπίκρανον ἔχειν" 

ἄφελ᾽, ἀμπέτασον βόστρυχον ὥὦμοις. 
TP. ϑάρσει, τέκνον, καὶ μὴ χαλεπῶς 

μετάβαλλε δέμας. 

ῥᾷον δὲ νόσον μετά 9' ἡσυχίας 205 
καὶ γενναίου λήματος οἴδεις" 

μοχϑεῖν δὲ βροτοῖσιν ἀνάγκη. 

Φ AI. αἰαῖ" 

πῶς ἂν δροσερᾶς ἀπὸ χρηνῖδος 

καϑαρῶν ὑδάτων πῶμ᾽ ἀρυσαίμαν, 

ὑπό T αἰγείροις ἔν τε κομήτῃ 910 
λειμῶνι κλιϑεῖσ᾽ ἀναπαυσαίμαν ; 

TP. à παῖ, τί ϑροεῖς; 
οὐ μὴ παρ᾽ ὄχλῳ τάδε γηρύσῃ 

μανίας ἔποχον ῥίπτουσα λόγον; 

QAI. πέμπετέ μ᾽ εἰς ὄρος" εἶμι πρὸς ὕλαν 215 
καὶ παρὰ πεύκας, ἵνα ϑηροφόνοι 
στείβουσι κύνες 

βαλιαῖς ἐλάφοις ἐγχριμπτόμεναι " 

πρὸς ϑεῶν, ἔραμαι κυσὶ ϑωύξαι 

198 ἄρατε BCLP, αἴρετε et in marg. yo. ἄρατε |, αἴρετε A, 
αἴρετε (αἴ in ras.) E, αἴρετε mut. in αἴρετε a | ὀρθοῦται 4 199 cóv- 
δεσμα φίλαι B συνδέσμων φίλων b | φίλων Ac, φίλα Lenting 
200 πρόπολοι l, πρόσπολοι vel πρόσπολοι A Ea ΒΟ et ante ras. L 
201 βαρύ μου LP | κεφαλᾶς E ut vid., κεφαλῆς ceteri 202 ἄφελε L 
ἄφελ᾽ 1 | ὦμοις mut. in ὥμοι cum schol. uou: yo. φεῦ φεῦ 4, ὦμοις 
EaB L, ὦμοι C, οἴμοι P 205 us9" ἡσυχίας P 206 λήμματος B 
et ante ras. P 208 αἱ αἷ A, αἱ αἱ BC, ξξ LP 209 πῶμ᾽ A, 
sed μ᾽ in ras. scr. 43, zóu Ea BCLP | ἀρυσαίμαν IL, ἀρυσαίμην re- 
liqui 210 sq. om., sed in marg. add. L (man. prim., ut vid., non 
tert.) 211 ἀναπαυσαίμαν LP, ἀναπαυσαίμην reliqui 213 sq. et 
225—27 permutat O. Jahn 213 τάδε λόγον, omisso λόγον in v. pro- 
ximo, C γηρύσση BC 2414 ῥιπτοῦσα BLP, ῥδίπτοῦσδα a 241 ὕλαν 
EL, ὕλην reliqui 216 ϑηροφόροι C 218 ἐγχριμπτόμεναι Α Ea, 
ἐγχριπτόμεναι BCL, om. P, cfr. Plut. Mor. 52 B ὁ xóAo£..uóvov ob 
τὰ τῆς Φαίδρας ἀναβοῶν ἕπεται, πρὸς ϑεῶν ἔραμαι κυσὶ ϑωύξαι βα- 
λίαις ἐλάφοις ἐγχριπτόμενος““ et p. 959 B 
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καὶ παρὰ χαίταν ξανϑὰν ῥῖψαι 220 

Θεσσαλὸν ὅρπακ᾽, ἐπίλογχον ἔχουσ᾽ 
ἐν χειρὶ βέλος. 

ΤΡ. τί ποτ᾽, ὦ τέκνον, τάδε κηραίνεις; 
τί κυνηγεσίων καὶ σοὶ μελέτη; 

τί δὲ κρηναίων νασμῶν ἔρασαι; 225 

πάρα γὰρ δροσερὰ πύργοις συνεχὴς 

κλιτύς, ὅϑεν δοι πῶμα γένσιτ᾽ ἄν. 
Q AI. δέσποιν᾽ ἁλίας "Moveuu Δίμνας 

καὶ γυμνασίων τῶν ἱπποκρότων, 

εἴθε γενοίμαν ἐν σοῖς δαπέδοις, | 230 

πώλους ᾿Ενέτας δαμαλιξομένα. 
TP. τί τόδ᾽ αὖ παράφρων ἔρριψας ἔπος: 

νῦν δὴ μὲν ὕρος βᾶσ᾽ ἐπὶ ϑήρας 
πόϑον ἐστέλλου, νῦν δ᾽ αὖ ψαμάϑοις 
ἐπ’ ἀκυμάντοις πώλων ἔρασαι. 235 
τάδε μαντείας ἄξια πολλῆς. 

ὅστις 66 ϑεῶν ἀναδειράξει 

καὶ παρακόπτει φρένας, ὦ παῖ. 
Q AI. δύστανος ἐγώ, τί ποτ᾽ εἰργασάμαν;: 

ποῖ παρεπλάγχϑην γνώμας ἀγαϑᾶς: 240 
ἐμάνην, ἔπεσον δαίμονος ἄτα. 

φεῦ φεῦ, τλάμων. 

μαῖα, πάλιν μου κρύψον κεφαλάν" 

290 ξανϑὰν CL, ξανϑὴν reliqui 221 ὕρπακ᾽ ABaLP, ὅρπηκ᾽ 
EC 222 χερὶ C — 224 τί σοι κυνηγεσίων μελέτη C | καί σοι L. Din- 
dorf | μελέτη EB, μελέτης Aab.LP (μελετής L) | μέτα col μελέτης: 
Kirchhoff, fort. κοινοῖ μελέτης: 225 νασμάτων C 227 πῶμα A, 
πόμα EaBCLP 228 δέσποιν᾽ &àAio/ Εἰ (cum ras. super v^) a? BC, 
δέσποινα δίας Aa.LP, δέσποιν ἁδίας scripto 4 super &ó 1, δέσποιν᾽ 
ὁμαλᾶς ex schol ὦ δέσποινα τῆς ἰσοπέδου Λίμνης (cl Hesych. gl. ὁμα- 
Aóv: ἰσόπεδον) Hartung 231 δαμαλιξομένα ALL, δαμαξομένα EaB 
(P 9232 παράφρων scripto o super o B, παράφρον AaCLP, παρ- 
ἄφρον E 258 viv uiv δὴ B | ϑῆρας mut. in ϑήρας Aa B, ϑήρας 
ELP, ϑύρας C | 284 πόϑον E (sed ov in ras) BCa?, πόϑεν AaL P 
cum Phot. p. 305, 14, cfr. schol. τινὲς γράφουσι καὶ πόϑον | ἐστέλου 
B, ἐτέλλου P 235 πώλοις AaC, πώλων A?a? cum reliquis 
237 ὅστις τε E | ἀνασιράξει A 239 εἰργασάμαν «a, εἰργασάμην ceteri 

240 γνώμας ἀγαϑῆς « (γνώμας etiam in lemm. schol), γνώμης ἀγα- 
ϑῆς ceteri 241 ἄτῃ libri 242 τλήμων BaLP, τλήμων mut. in 
τλῆμον E, τλῆμον AC 243 κεφαλάν A.ELP, κεφαλήν BC 

? 
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αἰδούμεϑα γὰρ τὰ λελεγμένα μοι. 
κρύπτε᾽ κατ᾽ ὕσσων δάκρυ μοι βαίνει. 

καὶ ἐπ᾽ αἰσχύναν ὄμμα τέτραπται. 
τὸ γὰρ ὀρϑοῦσϑαι γνώμαν ὀδυνᾷ, 

τὸ δὲ μαινόμενον κακόν, ἀλλὰ κρατεῖ 

u? γιγνώσκοντ᾽ ἀπολέσϑαι. 

TP. κρύπτω τὸ δ᾽ ἐμὸν πότε δὴ ϑάνατος 260 

σῶμα καλύψει; 

πολλὰ διδάσκει μ᾽ ὃ πολὺς βίοτος. 
χρῆν γὰρ μετρίας εἰς ἀλλήλους 

φιλίας ϑνητοὺς ἀνακίρνασϑαι 

καὶ μὴ πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς, 255 
εὔλυτα δ᾽ εἶναι στέργηϑρα φρενῶν 

? 8 

ἀπό τ᾽ ὥσασϑαι καὶ ξυντεῖναι. 

r2 »—- Cc 

τὸ δ᾽ ὑπὲρ δισσῶν μίαν ὠδίνειν 
ψυχὴν χαλεπὸν βάρος, ὡς κἀγὼ 

τῆσδ᾽ ὑπεραλγῶ. 260 
βιότου δ᾽ ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις 

φημὶ σφάλλειν πλέον ἢ τέρπειν 
τῇ 9' ὑγιείᾳ μᾶλλον πολεμεῖν. 
οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ 
τοῦ μηδὲν ἄγαν. 265 
καὶ ξυμφήσουσι δοφοί μοι. 

ΧΟ. γύναι γεραιά, βασιλίδος πιστὴ τροφέ, 

Φαίδρας ὁρῶμεν τάσδε δυστήνους τύχας, 

ἄσημα δ᾽ ἡμῖν ἥτις ἐστὶν ἡ vócog: 
σοῦ δ᾽ ἂν πυϑέσϑαι καὶ κλύειν βουλοίμεϑ᾽ ἄν. 510 

9245 ἴσσων P | δάκρυ l, δάκρυα AEaBLP 2240 αἰσχύναν]) Din- 
dorf, αἰσχύνην libri 247 γνώμαν LP, γνώμην reliqui 9249 yi- 
vooxovt ACLP | ἀπολλέσϑαι B 250 notam om. C 252 πολλὰ 
δὲ et βίος LI  253sq. μετρίαν... φιλίαν ϑνατοὺς Plut. Mor. p. 95 E 
254 φιλίας βροτοὺς B | ἀναχρίνασϑαι Α et ante corr. B, quid B cor- 
rigere voluerit (ἀνακοινοῦσθαι), non patet 256 στέργηϑρα] ϑέλ- 
γητρα Plutarchus 258 ὠδίνειν correcto e; ex ἢ 4 — 259 ψυχὰν] 
262 φημὶ) E. Kurtz, φασὶ libri (φασὶν A E) σφάλειν ΒΡ 2608 ὑγεία 
BC 265 om. L, add. ! 267 γηραιά B 208 τάσδε ex τᾶσδε 
fecit A, τῆσδε Markland | alii Φαίδρας, ὁρῶ μὲν (Monk) τῆσδε δυστή- 
vov (Luzac) τύχας 269 ἡμῖν ἐστὶν ἥτις 1, 210 σοῦ δ᾽ ἐκπυϑέσϑαι 
Blomfield | καὶ λύειν 17 

Euripides, llippolytus. 9 
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TP. οὐκ οἶδ᾽ ἐλέγχουσ᾽ * οὐ γὰρ ἐννέπειν ϑέλει. 
ΧΟ. οὐδ᾽ ἥτις ἀρχὴ τῶνδε πημάτων ἔφυ; 
ΤΡ, ἐς ταὐτὸν ἥκεις" πάντα γὰρ σιγᾷ τάδε. 

ΧΟ. ὡς ἀσϑενεῖ ve xol κατέξανται δέμας. 

TP. πῶς δ᾽ οὔ, τριταίαν γ᾽ οὖσ᾽ ἄσιτος ἡμέραν; 215 
XO. πότερον ὑπ᾽ ἄτης ἢ ϑανεῖν πειρωμένη; 
TP. ϑανεῖν" ἀσιτεῖ δ᾽ εἰς ἀπόστασιν βίου. 

ΧΟ. ϑαυμαστὸν εἶπας, εἰ τάδ᾽ ἐξαρκεῖ πόσει. 

TP. κρύπτει γὰρ ἥδε πῆμα xoU φησιν νοσεῖν. 

ΧΟ. ὃ δ᾽ ἐς πρόσωπον οὐ τεκμαίρεται βλέπων; 280 
TP. ἔκδημος ὧν γὰρ τῆσδε τυγχάνει χϑονός. 

XO. σὺ δ᾽ οὐκ ἀνάγκην προσφέρεις, πειρωμένη 
νόσον πυϑέσϑαι τῆσδε καὶ πλάνον φρενῶν; 

TP. ἐς πᾶν ἀφῖγμαι κοὐδὲν εἴργασμαι πλέον" 
οὐ μὴν ἀνήσω γ᾽ οὐδὲ νῦν προϑυμίας, 285 
ὡς ἂν παροῦσα καὶ σύ μοι ξυμμαρτυρῇς 
οἵα πέφυκα δυστυχοῦσι δεσπόταις. 
ἄγ᾽. ὦ φίλη παῖ, τῶν πάροιϑε μὲν λόγων 
λαϑώμεϑ᾽ ἄμφω, καὶ σύ 9' ἡδίων γενοῦ 
στυγνὴν ὀφρὺν λύσασα καὶ γνώμης Ó0óv, 290 
ἐγώ ϑ᾽ ὅπῃ σοι μὴ καλῶς τόϑ᾽ εἱπόμην 
μεϑεῖσ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον εἶμι βελτίω λόγον. 
κε μὲν νοσεῖς τι τῶν ἀπορρήτων κακῶν, 
γυναῖκες αἵδε συγκαϑιστάναι vócov: 

271sqq. pro τροφ exhibet A ϑερά(παινα) excepto v. 310, ubi ante 
ϑιγγάνει τροφ. est, voog etiam in K | ἐλέγχουσ᾽] ἐλέγχους B, ἐννέ- 
πουσὰ Α 212 πημάτων] δωμάτων A δειμάτων 4, πῆμα superscr. 

schol. 273 inde ab hoc v. lineolae in L | εἰς τοῦτον Καὶ | ἥκει 
ABK, ἥκεις ECLP, ἥκει mut. in ἥκεις a, cfr. schol. ἐὰν μὲν 
ἥκει, πρὸς τὴν ἀρχὴν ἐστὶν ὁ Aóyog .. εἰ δὲ ἥκεις κτὲ. et ad Hel. 
818 214 ve] δὲ Wilamowitz  κατέξαται C, fort. κατηύανται, cfr. 
Soph. Phil. 954 276 fort. τριταῖόν | y' exhibent aK CLP, om. 

ΑΕΒ | &ciwwo» 217 ϑανεῖν] fort. ἔγνως 9178 εἰ τῶδ᾽ P 
279 sq. delet Barthold 279 καὶ οὐ A | φησι LP, v superscr. 0 
280 ὃ δ᾽ A et fort. E, ὅδ᾽ ceteri (ex οὐδ᾽ corr. L) 281 γὰρ ὧν P 
288 πλάνον etiam K, πλάνην E 284 εἰς πᾶν ABC, ἐς πάντ᾽ L, 
sig πάντ᾽ ΕΚΡ | καὶ οὐδὲν A 285 yo. τὴν ἐμὴν προϑυμίαν 
schol. a.B 288 ἄγ᾽ ὦ AEa BC atque etiam K ut vid., ἀλλ᾽ à LP, 
ἄγ᾽ ὦ et in marg. yo. ἀλλ᾽ ὦ l| παῖ om. C | πάροιϑεν AC 289 λα- 
9óus) mut. in λαϑώμεϑ᾽ L 290 ὀφρὴν P 291 ἐγὼ δ᾽ C | ὅποι P 

2902 μεϑεῖδα .À 298 καὶ εἰ A 294 συγκαϑίστανται ΑΕ", συγ- 
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εἰ δ᾽ ἔχφορός σοι συμφορὰ πρὸς ἄρσενας, 295 
λέγ᾽, ὡς ἰατροῖς πρᾶγμα μηνυϑῇ τόδε. 
εἶεν" τί σιγᾶς; οὐκ ἐρχῆν σιγᾶν, τέκνον, 
ἀλλ᾽ ἤ μ᾽ ἐλέγχειν, εἴ τι μὴ καλῶς λέγω. 

ἢ τοῖσιν εὖ λεχϑεῖσι συγχωρεῖν λόγοις. 
φϑέγξαι τι, δεῦρ᾽ ἄϑρησον᾽ ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 800 
γυναῖκες, ἄλλως τούσδε μοχϑοῦμεν πόνους. 

ἴσον δ᾽ ἄπεσμεν τῷ πρίν οὔτε yàg τότε 
λόγοις ἐτέγγεϑ᾽ ἥδε νῦν τ᾽ οὐ πείϑεται. 
ἀλλ᾽ ἴσϑι μέντοι" πρὸς τάδ᾽ αὐθαδεστέρα 
γίγνου ϑαλάσσης" εἰ ϑανῇ, προδοῦσα σοὺς 305 

παῖδας πατρῴων μὴ μεϑέξοντας δόμων, 

μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππίαν ᾿Δμαξζόνα, 
ἣ σοῖς τέκνοισι δεσπότην ἐγείνατο 

νόϑον φρονοῦντα γνήσι᾽, οἶσϑά νιν καλῶς, 

ἹΙππόλυτον ΦΑ͂Ι. οἴμοι. TP. ϑιγγάνει σέϑεν τόδε; 310 

QAI. ἀπώλεσάς us, μαῖα, καί δε πρὸς ϑεῶν 

τοῦδ᾽ ἀνδρὸς αὖϑις λίσσομαι σιγᾶν πέρι. 

TP. ὁὃρᾶς; φρονεῖς μὲν εὖ, φρονοῦσα δ᾽ οὐ ϑέλεις 
παῖδάς v ὀνῆσαι καὶ σὸν ἐκσῶσαι βίον. 

QAI. φιλῶ τέκν᾽ ἄλλῃ δ᾽ ἐν τύχῃ χειμάξομαι. 316 
TP. ἁγνὰς μέν, ὦ παῖ, χεῖρας αἵματος φέρεις: 

καϑιστάναι 45} συγκαϑεστᾶναι ΒΟ, συγκαϑίσταναι b, συγκαϑέστανται 
a, συγκαϑεστᾶναι a* | νόσον] ov ex aliis litteris corr. 7 296 ὡς om. 
A inseruit A? | ἰατρῶ superscr. oig L | umqvv9ij mut. in μηνύσω B 
297 οὐκ ἐχρῆν os σιγᾶν B χρῆν cs μὴ σιγᾶν b 298 si] ἤν in ras. 1, 
quae manus superscr. ej, εἰ ex ἡ factum in C 800 ἄϑροισον C, 
&9onc P 801 πόνους] λόγους C 302 τῷ K, τῶν ceteri (in a 
superscr. οἷς alia manus), cfr. schol. roig πρὶν ῥήμασιν 303 ἐτέγγεϑ᾽ 
A KC, évéyys0^ cum ras. supra d et eyy E, ἐτέγγεϑ᾽ a, superscr. ἐϑέλ- 
y:9" ut glossam a?, ἐθέλγεθ᾽ B superscr. yo. ἐτέγγεϑ᾽ b, ἐθέλγεϑ᾽ 1, 
sed $9 et À scr. in ras. et superscr. yo. éréyys9" manus sec. ἐϑέλγεϑ'᾽ 
P, cfr. schol. γράφεται δὲ τριχῶς" λόγοις ἐπείϑετο, λόγοις ἐθέλγετο, 1ό- 
γοις ἐτέγγετο | νῦν δ᾽ AECK 304 αὐθαστέρα P 305 yíyvov 
scripto ἢ super ov L, γίνου ACP, γενοῦ in schol. Aa 807 ἱππείαν 
LP, super & scr. πε ut vid. 1 308 τέκνοις C 309 vó9o A νό-: 
ϑον A? γνήσια AEaB 310 ϑιγγάνει τόδ᾽ αὖ σέϑεν P (ἱππόλυτον 
.. ϑιγγάνει τόδ᾽ in litura) 311 ἀπόλεσας A corr. A* 812 τοῦδ᾽ 
αὖϑις ἀνδρὸς E | «59. AKP, αὖϑις A* λίσομαι AC, λίσσομαι A* 
315 τέκνα AE 316 αἱμάτων φέρεις Christ. pat. 703 | φέρεις a BC 
LP, φορεῖς AEK 

o9* 



20 ETPIIIAOT 

QAI. χεῖρες μὲν ἁγναί, φρὴν δ᾽ ἔχει μίασμά τι. 
TP. μῶν ἐξ ἐπακτοῦ πημονῆς ἐχϑρῶν τινος; 

QAI. φίλος μ᾽ ἀπόλλυσ᾽ οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἑκών. 
TP. Θησεύς τιν᾽ ἡμάρτηκεν ἐς σ᾽ ἁμαρτίαν: |. 820 

Q AI. μὴ δροῶσ᾽ ἔγωγ᾽ ἐκεῖνον ὀφϑείην κακῶς. 
TP. τί γὰρ τὸ δεινὸν τοῦϑ'᾽ ὅ σ᾽ ἐξαίρει ϑανεῖν; 
QAI. ἔα μ᾽ ἁμαρτεῖν" οὐ γὰρ ἐς σ᾽ ἁμαρτάνω. 

TP. οὐ Óij9" ἑκοῦσα γ᾽, ἐν δὲ σοὶ λελείψομαι. 
QAI. τί δρᾷς; βιάξῃ χειρὸς ἐξαρτωμένη ; 89 

ΤΡ. καὶ σῶν γε γονάτων, κοὐ μεϑήσομαί ποτε. 

QAI. κάκ᾽, ὦ τάλαινα, σοὶ τάδ᾽, εἰ πεύσῃ, κακά. 
TP. μεῖξον γὰρ ἢ 600 μὴ τυχεῖν τί μοι κακόν; 

QAI. ὀλῇ᾽ τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ἐμοὶ τιμὴν φέρει. 
[ TP. κἄπειτα κρύπτεις χρήσϑ᾽ ἱκνουμένης ἐμοῦ; 880 
QAI. ἐκ τῶν γὰρ ἐσθλῶν αἰσχρὰ μηχανώμεϑα.] 

TP. οὐκοῦν λέγουσα τιμιωτέρα φανῇ. 

QAI. ἄπελϑε πρὸς ϑεῶν δεξιᾶς τ᾿ ἐμῆς μέϑες. 
TP. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι δῶρον οὐ δίδως ὃ χρῆν. 
ΦΑΙ. δώσω" σέβας γὰρ χειρὸς αἰδοῦμαι τὸ σόν. 3835 
TP. διγῴῷμ᾽ ἂν ἤδη" σὸς γὰρ οὑντεῦϑεν λόγος. 

ΦΑΙ. ὦ τλῆμον, οἷον, μῆτερ, ἠράσϑης ἔρον, 
TP. ὃν ἔσχε ταύρου. τέκνον, ἢ τί φὴς τόδε: 
QAI. σύ v, ὦ τάλαιν᾽ ὅμαιμε, Ζιιονύσου δάμαρ, 
TP. τέκνον, τί πάσχεις; συγγόνους κακορροϑεῖς. 840 

817 ἔχεται μιάσματι B 319 us A | ἀπόλλυσιν AaBCK 
320 ϑησσεὺς B | viv AEBCP 821 ἔγωγε κεῖνον Aa 9822 τοῦτο 
c Καὶ | ἐξαιρεῖ A 323 inde ab hoc v. lineolae praefixae in L (352 
φαΐ, non linea) | εἴ σ᾽ P 824 λελείψομαι, scripto ἢ super seu JE, À&- 
λήψομαι B, λελίψομαι Καὶ 325 ἐξηρτημένη BC, ἐξαρτωμένη ὃ 
326 σῶν γε ALP K, σῶν, omisso ys, EBC, τῶν ys a | κοὺ K, καὶ οὐ 
A, οὐ EaBCLP 328 μείξω a μεῖξον a? | εἴ Aa ἢ A*?a? | σοῦ μὴ 
τυχεῖν] σοῦ γ᾽ ἀμπλακεῖν Hartung 829 ὀλῇ etiam in K | πρᾶγμα 
τιμὴν ἐμοὶ C 8808αᾳ. delevit Nauck 380 ἱκνουμένης ἐμοῦ om. A, 
add. man.2 quae χρηστὰ in χρήστ᾽ mutavit | χρήστ᾽ a BCP | ἐμοί E 
331 ἐσϑλῶν αἰσχρὰ A EaBCKL?P (in C et L αἰσχρὰ in ras.), αἰσχρῶν 
ἐσθλὰ .A?, superscr. schol. im a, yo. ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν ἐσϑλά schol. Β 

332 οὐκ ἦν h 3888 δεξιᾶς δ᾽, scripto v super ὃ, Καὶ | δεξιὰν ἐμὴν a ?| 
fort. μεϑοῦ 334 δῆτα A 881 ὦ μῆτερ οἷον τλῆμον BC| ἔρων Καὶ 

888 ταύρου, ὑ ex ὕ facto, A, ταύρου a, mut. in ταύρον a? 889 cv 
δ᾽ AEa . 640 συγγόνους scripto cov ut vid. super σὺ IL 
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QAI. τρίτη δ᾽ ἐγὼ δύστηνος ὡς ἀπόλλυμαι. 

ΤΡ, ἔκ τοι πέπληγμαι" ποῖ προβήσεται λόγος; 

QAI. ἐκεῖϑεν ἡμεῖς κοὐ νεωστὶ δυστυχεῖς. 

TP. οὐδέν τι μᾶλλον οἷδ᾽ ἃ βούλομαι κλύειν. 

QAI. φεῦ" 

πῶς ἂν σύ μοι λέξειας ἁμὲ χρῇς λέγειν; 345 
TP. οὐ μάντις εἰμὶ τἀφανῆ γνῶναι σαφῶς. 
Φ.11. τί τοῦϑ᾽ ὃ δὴ λέγουσιν ἀνθρώπους ἐρᾶν ; 
TP. ἥδιστον, ὦ παῖ, ταὐτὸν ἀλγεινόν 9" ἅμα. 
QAI. ἡμεῖς ἂν εἶμεν ϑατέρῳ κεχρημένοι. 
TP. τί φής; ἐρᾶς, ὦ τέκνον; ἀνθρώπων τίνος; 350 

QAI. ὅστις ποϑ᾽ οὗτός ἐσϑ᾽ ὁ τῆς Auotóvog 

TP. Ἱππόλυτον αὐδᾷς; ΦΑ͂Ι. σοῦ τάδ᾽, οὐκ ἐμοῦ κλύεις. 

TP. οἴμοι, τί λέξεις, τέκνον; ὥς μ᾽ ἀπώλεδας. 

γυναῖκες, οὐκ ἀνασχέτ᾽ οὐκ ἀνέξομαι 

tóc " ἐχϑρὸν ἦμαρ, ἐχϑρὸν εἰσορῶ φάος. 355 
δίψω μεϑήσω σῶμ᾽, ἀπαλλαχϑήσομαι 

βίου ϑανοῦσα᾽ χαίρετ᾽ * οὐκέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ. 
oí σώφρονες γὰρ οὐχ ἑκόντες, ἀλλ᾽ ὅμως 
κακῶν ἐρῶσι. Κύπρις οὐκ ἄρ᾽ ἦν ϑεός, 
ἀλλ᾽ εἴ τι μεῖζον ἄλλο γίγνεται ϑεοῦ, 860 
ἣ τήνδε κἀμὲ καὶ δόμους ἀπώλεσεν. | 

XO. ἄιες 0, ἔκλυες ὦ stroph. 

ἀνήκουστα τᾶς 

τυράννου πάϑεα μέλεα ϑρεομένας; 

841 τρίτη τ᾿ Nauck | 6g ΕΒ 342 πῆ C 343 ἐκεῖϑεν cor- 
recto é ex ov L | κοὐ] scripsi, ὁ .A οἱ A?, o? ceteri (postmodum supra 
versum addidit L), schol. yo. καὶ νεωστί, et yo. καὶ oi νεωστὶ δυστυ- 
χεῖς | δυστυχής mut. in δυστυχεῖς B 844 οὐδέν τοι P | ἃ A ὧν 
superscr. A? 345 ἁμὲ xojjg] Bergk, ἄμε χρὴ AaB, ἅμ᾽ ἐχρὴν EC 
LP (χρῆν etiam in K), cfr. Aristoph. Equ. 15 347 ὃ ex o? ut vid. 
corr. L | δὴ om. ἢ 348 ἤδυστον C, ἥδιστος mut. in ἥδιστον P | 
ἄλγιστον d 349 εἶμεν Aa KL P, ἦμεν EBC | κεχρημένοι A Ea BC, 
κεχρημέναι ΠΡ 80 ἀνθρώπου C| τινός libri — 351 οὗτος ἐστὶν P 

3502 cv ὁ 354 οὐκέτ᾽ BC | ἀνασχετὰ ABC, ἀνεσχετὰ L, ἀνασχε- 
τὸ P 8355 ἐχϑρὸν (o in ras) ἦμαρ L | ἐὴθ οὖν δ᾽ A ἐχϑοὺν v A? 
356 σῶμα κἀπαλλαχϑήσομαι C | ἀπαλλαγήσομαι Christ. pat. 371 
359 κακῶς abC 360 ἄλλο τι C | γίγνεται B, MGR AECLP 
361 διώλεσεν B 362 0..0 EBLP, à..ó a, ὦ À | τὰς 1, 
T&g | 868 πάϑη Monk | die RR Dindorf ἐσουυμύνος Monk) 
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ὀλοίμαν ἔγωγε. πρὶν σὰν ὀφλεῖν 
κατάλυσιν φρενῶν. ἰώ μοι, φεῦ φεῦ. 365 

ὦ τάλαινα τῶνδ᾽ ἀλγέων᾽ 
9 ὦ πόνοι τρέφοντες βροτούς. 

ὄλωλας. ἐξέφηνας ἐς φάος κακά. 

τίς σε παναμέριος ὅδε χρόνος μένει; 
τελευτάσεταί τι καινὸν δόμοιο. 370 

ἄσημα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐστὶν οἷ φϑίνει τύχα 
Κύπριδος, ὦ τάλαινα παῖ Κρησία. 

QAI. Τροιξήνιαι γυναῖκες, oV τόδ᾽ ἔσχατον 
οἰκεῖτε χώρας Πελοπίας προνώπιον, 

ἤδη ποτ᾽ ἄλλως νυχτὸς ἐν μακρῷ χρόνῳ 815 

ϑνητῶν ἐφρόντισ᾽ ἧ διέφϑαρται βίος. 

καί μοι δοκοῦσιν οὐ κατὰ γνώμης φύσιν 

πράσσειν κάκιον" ἔστι γὰρ τό γ᾽ εὖ φρονεῖν 
πολλοῖσιν" ἀλλὰ τῇδ᾽ ἀϑρητέον τάδε" 
τὰ χρήστ᾽ ἐπιστάμεσϑα καὶ γιγνώσκομεν, 380 
οὐκ éxmovoüusv δ᾽. οἱ uiv ἀργίας ὕπο, 
οὗ δ᾽ ἡδονὴν προϑέντες ἀντὶ τοῦ καλοῦ 

ἄλλην τιν᾽. εἰσὶ δ᾽ ἡδοναὶ πολλαὶ βίου, 
μακραί τε λέσχαι καὶ σχολή. τερπνὸν κακόν, 

364 nutricis notam praefigit B | σὰν ὀφλεῖν] scripsi, σὰν φιλίαν 
AEa*BC, σὰν φίλαν aL P3686 κατάλυσιν] Kayser, καταλῦσαι Aa 
BO, καταλύσαι LP, κατανῦσαι El, cfr. schol. τὸ γὰρ κατανύσαι ἀντὶ 
τοῦ πληρῶσαι | φρένα a φρενῶν a? ἰώ μοι φεῦ φεῦ A Ea, οἴμοι οἴμοι 
φεῦ φεῦ B, ὦμοι φεῦ φεῦ C, ἰώ μοι μοι φεῦ φεῦ K, ἰώ μοι μοι φεῦ 
LP (post φεῦ tres literae erasae in L) 366 sq. ὦ πόνοι τρέφοντες 
βροτούς | ὦ τάλαινα τῶνδ᾽ ἀλγέων ὦ πόνοι B 868 ἐξέφανας ἐς C 
369 τί K P παναμέριος L, ὦ superscr., post erasit ἢ | τίς ὁ πανάμερος 
σ᾽ ὅδε Weil | μένει] μίμνει Musgrave 970 τελευτᾶσσετε A, sed σε in 
ras. maiore scr. et " in ' mut. 43, τελευτάσεται B, τελευταα- K, τελευ- 
τήσεται EaCLP | κενὸν P | ἐν δόμοις ABC | δόμοις erasum in .L 
371 £69" ὅτι φϑίνεις τέχνᾳ Herwerden | ἐστιν 7, C | τύχᾳ E, τύχη CL 
312 κρησσία A 818 ἄλλως] ἄυπνος Nauck coll. schol. πολλάκις, φησί, 
διαγρυπνήσασα ἐν νυκτὶ ἐσκόπησα et Aristoph. Ran. 931 | ἐφρόντισα ἢ A 

811 φύσιν B φύσεως b 818 κάκιον] τὰ πλείον᾽ Nauck, τὰ χείρον᾽ 
Weil 379 ἀϑροιτέον P et superscr. η C τάδε ACP, τόδε EaBKL 
380 ἃ χρήστ᾽ ΒΟΚΊ ἐπιστάμεϑα BP | γινώσκομεν ABCP 881 κοὐκ 
omisso δ᾽ Κἰ 1 δ᾽ om. BC | ἀργείας C 882 προϑέντες EBCKL P, 
προσϑέντες A (superscr. προτιμήσαντες) et a, προϑέντες a? 888 5αα. 
fort. ἄλλην τιν᾽ ἄλλος" εἰσὶ γὰρ πολλαὶ βίου" μακράς vs λέσχας καὶ σχο- 
λήν, τερπνὸν κακόν, αἰδῶ τε 
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αἰδώς τε. δισσαὶ δ᾽ εἰσίν, ἣ μὲν οὐ κακή, 385 
ἣ δ᾽ ἄχϑος οἴκων. εἰ δ᾽ ὁ καιρὸς ἦν σαφής, 
οὐκ ἂν δύ᾽ ἤστην ταῦτ᾽ ἔχοντε γράμματα. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐπειδὴ τυγχάνω προγνοῦσ᾽ ἐγώ, 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὁποίῳ φαρμάκῳ διαφϑερεῖν 
ἔμελλον, ὥστε τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν. 890 

λέξω δὲ καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς γνώμης ὁδόν᾽ 

ἐπεί u' ἔρως ἔτρωσεν, ἐσκόπουν ὅπως 
κάλλιστ᾽ ἐνέγκαιμ᾽ αὐτόν. ἠρξάμην μὲν οὖν 
ἐκ τοῦδε, σιγᾶν τήνδε καὶ κρύπτειν νόσον. 

γλώσσῃ γὰρ οὐδὲν πιστόν, ἣ ϑυραῖα μὲν 395 
φρονήματ᾽ ἀνδρῶν νουϑετεῖν ἐπίσταται, 

αὐτὴ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῆς πλεῖστα κέκτηται κακά. 
τὸ δεύτερον δὲ τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν 
τῷ σωφρονεῖν νικῶσα προυνοησάμην. 

τρίτον δ᾽, ἐπειδὴ τοισίδ᾽ οὐκ ἐξήνυτον 400 
Κύπριν κρατῆσαι, κατϑανεῖν ἔδοξέ μοι, 

χράτιστον, οὐδεὶς ἀντερεῖ, βουλευμάτων. 

ἐμοὶ γὰρ εἴη μήτε λανϑάνειν καλὰ 

μήτ᾽ αἰσχρὰ δρώσῃ μάρτυρας πολλοὺς ἔχειν. 
τὸ δ᾽ ἔργον ἤδη τὴν νόσον τε δυσκλεᾶ., 405 
γυνή ts πρὸς τοῖσδ᾽ οὖσ᾽ ἐγίγνωσκον καλῶς, 
μίδσημα πᾶσιν. ὡς ὄὕλοιτο παγκάκως 

ἥτις πρὸς ἄνδρας ijobav! αἰσχύνειν λέχη 

385 δισαὶ A | οὖν καλή C 886 οἶκον Καὶ 381 ἤσϑην C, ἤστην 
etiam K, ἤτην schol. Hom. Il. 1, 104 | ταῦτ᾽ L, ταῦτ᾽ 448} ταῦτ᾽ 
ἔχοντα E, ταῦτ᾽ ἔχοντες C | ἔχοντε γράματα Καὶ πράγματα E, πράγματα 
et in marg. yo. γρἄμματαα 8388 ᾽τύγχανον Reiske, cfr. schol. ἐτύγχανον 
γινώσκουσα  προγνοῦσ᾽ E, φρονοῦσ᾽ AaCLP, φρονοῦσιν mut in goo- 
voca B, φρονῦσ᾽ Καὶ 389 διαφϑαρεῖν A 390 ἔμελλον postmodum 
addidit 4, habet etiam K | ὥστε γ᾽ ἔμπαλιν mut. in ὥστε τοὔμπαλιν Καὶ, 
ὥστ᾽ ἐς τοὔμπαλιν Herwerden 898 ἐνέγκοιμ᾽ Dindorf | μὲν om. C 
395 γλώσσει E 898 δὲ BCKLP, τε AE (de a mihi non constat) | 
εὔνοιαν mut. in ἄνοιαν B 400 roírrov A | τοισίδ᾽ ] Valckenaer, roi- 
σιν libri (etiam K) | ἐξήνυτον A, sed v erasum 402 κράτισον P | 
οὐδεῖ A, c add. A* βουλευμάτων Aa, βουλεύμασι EL, βουλεύμασιν a? 
BCIP 408 ἐμοί τε γὰρ P | κακὰ C 404 μὴ πολλοὺς C 408 ἤδη 
vel ἤδη ΑΕ (minio supra scriptum ἀντὶ τοῦ ἤδειν) a K, ἤδειν α ΒΟ 
LP 406 τε LP (v in ὃ et denuo in z mut. ἢ, δὲ AEaB K, om. C | 
τοῖς Καὶ, τῆσδ᾽ P | ἐγίνωσκον ACP 407 ὡς a? BCL P, ὥστ᾽ AEaK | 

ὥλοιτο Α ὄλοιτο A* 408 αἰσχύνην a αἰσχύνειν a? 
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πρώτη ϑυραίους. ἐκ δὲ γενναίων δόμων 
τόδ᾽ ἦρξε ϑηλείαισι γέγνεσϑαι κακόν... 410 

ὅταν γὰρ αἰσχρὰ τοῖσιν ἐσϑλοῖσιν δοκῇ. 

à κάρτα δόξει τοῖς κακοῖς εἶναι καλά. 

μισῶ δὲ καὶ τὰς σώφρονας μὲν ἐν λόγοις, 

λάϑρα δὲ τόλμας οὐ καλὰς κεκτημένας. 
«t πῶς ποτ᾽, ὦ δέσποινα ποντία Κύπρι. 415 
βλέπουσιν ἐς πρόσωπα τῶν ξυνευνετῶν 

οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὸν ξυνεργάτην 

τέραμνά v oixov μή ποτε φϑογγὴν ἀφῇ; 

ἡμᾶς γὰρ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποκτείνει, φίλαι, 

ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τὸν ἐμὸν αἰσχύνασ᾽ ἁλῶ, 420 
μὴ παῖδας oUg ἔτικτον" ἀλλ᾽ ἐλεύϑεροι 

παρρησίᾳ ϑάλλοντες οἰκοῖεν πόλιν 

κλεινῶν ᾿4ϑηνῶν., μητρὺς εἵνεκ᾽ εὐκλεεῖς. 

δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, κἂν ϑρασύσπλαγχνός τις ἢ). 

ὅταν ξυνειδῇ μητρὸς ἢ πατρὸς κακά. 425 

μόνον δὲ τοῦτό goo ἁμιλλᾶσϑαι βίῳ, 

γνώμην δικαίαν κἀγαϑήν, ὅτῳ παρῇ. 

κακοὺς δὲ ϑνητῶν ἐξέφην᾽. ὅταν τύχῃ; 

προϑεὶς κάτοπτρον ὥστε παρϑένῳ νέα 
χρόνος" παρ᾽ οἷσι μήποτ᾽ ὀφϑείην ἐγώ. 480 

ΧΟ. φεῦ φεῦ" τὸ σῶφρον ὡς ἁπανταχοῦ καλὸν 
καὶ δόξαν ἐσθϑλὴν ἐν βροτοῖς καρπίζξεται. 

ΤΡ, δέσποιν᾽, ἐμοί τοι συμφορὰ μὲν ἀρτίως 
ἡ σὴ παρέδχε δεινὸν ἐξαίφνης φόβον᾽ 
c Li 

410 γίνεσϑαι AP 411 ἐσϑλοῖσι BCL P, ἐσϑλοῖσιν 1} δοκὴ L, 
sed ij ex alia litera corr. L vel! 412 ἢ AP | δόξει K L P, δόξῃ A, 
δόξη mut. in δόξει Ea, δόξη BC | κακοῖς γ᾽ Aa BC, γ᾽ om. ELP 
414 λάϑρα δὲ vóluac A 415 oí A (adscr. schol. στεναχτικὸν καὶ 
σχετλιαστικὸν) | 09" corr. in ποτ᾽ K 417 goíocovow A, qotcovo P | 
συνεργάτην P (ξυνεργάτην etiam. KK) 118 τέραμνα L, τέρεμνα AE 
aC KP, cfr. Phoen. 333 419 τοῦτο K  ἀποχτείνει E L P, ἀποκτενεῖ 
AaBCK 422 οἰκεῖεν BC 428 οὔνεκ᾽ vel οὔνεκ᾽ libri 424 ϑρα- 
σύσπλαχνος L, ϑρασύστομος Diog. L. 4, 51 | εἶ C 426 δὲ καὶ L | 
φασὶ vro09" Stob. fl. 90, 11 (τοῦτό φασ᾽ etiam .K) 491 0v] ὅταν 
Stobaeus (ὅτῳ etiam K) 429 προσϑεὶς P | ὡς C | παρϑένος νέα LP 
430 ὁ χρόνος et οἷσιν l| μὴ προσοφϑείην K 481 óc] πῶς LP | ἀπαν- 
ταχοῦ A Ea B KP, ἁπανταχῆ CL 432 κομίξεται IL P, Stob. fl. 5, 20, 
Christ. pat. 549 483 ἐμοί v' οἱ ἡ συμφορὰ A 
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νῦν δ᾽ ἐννοοῦμαι φαῦλος οὖσα" κἀν βροτοῖς 435 
αἱ δεύτεραί πὼς φροντίδες σοφώτεραι. 

οὐ γὰρ περισσὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἔξω λόγου 
πέπονθας" ὀργαὶ δ᾽ ἐς σ᾽ ἀπέσκηψαν ϑεᾶς. 

ἐρᾶς" τί τοῦτο ϑαῦμα; σὺν πολλοῖς βροτῶν. 
κἄπειτ᾽ ἔρωτος εἵνεκα ψυχὴν ὀλεῖς; 440 
οὔ τἄρα λύει τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλας 

ὅσοι τὲ μέλλουσ᾽, εἰ ϑανεῖν αὐτοὺς χρεών" 
Κύπρις γὰρ οὐ φορητύς, ἢν πολλὴ Qvi 

ἣ τὸν μὲν εἴκονθ᾽ ἡσυχῇ μετέρχεται, 
ὃν δ᾽ ἂν περισσὸν xol φρονοῦνϑ᾽ εὕρῃ μέγα, 445 

τοῦτον λαβοῦσα. πῶς δοκεῖς; καϑύβρισεν. 

φοιτᾷ δ᾽ ἀν᾽ αἰϑέρ᾽, ἔστι δ᾽ ἐν ϑαλασσίῳ 
κλύδωνι Κύπρις. πάντα δ᾽ ἐκ ταύτης ἔφυ" 
ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σπείρουσα καὶ διδοῦσ᾽ ἔρον. 
οὗ πάντες ἐσμὲν oí κατὰ χϑόν᾽ ἔκγονοι. 450 
ὅσοι μὲν οὖν γραφάς τε τῶν παλαιτέρων 
ἔχουσιν αὐτοί τ᾽ εἰσὶν ἐν μούσαις ἀεί, 
ἴσασι μὲν Ζεὺς ὥς ποτ᾽ ἠράσϑη γάμων 
Σεμέλης, ἴσασι δ᾽ ὡς ἀνήρπαδσέν ποτε 
ἡ καλλιφεγγὴς Κέφαλον ἐς ϑεοὺς Ἕως . 455 

ἔρωτος εἵνεκ᾽ " ἀλλ᾽ ὅμως ἐν οὐρανῷ 

ναίουσι κοὐ φεύγουσιν ἐκποδὼν ϑεούς, 

στέργουσι δ᾽, οἶμαι, ξυμφορᾷ νικώμενοι. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέξῃ; χρῆν σ᾽ ἐπὶ ῥητοῖς ἄρα 
πατέρα φυτεύειν ἢ zi δεσπόταις ϑεοῖς 460 

435 βροτοῖς] σοφοῖς Barthold 4987 sq. suspecti (438 delet 
Nauck) 488 ἀπέσχηψαν EaLP, ἐπέσκηψαν ABCKi 440 οὔνεκα 
vel οὔνεκα libri 441sq. οὔ τἄρα λύει] Valckenaer, οὔτ᾽ ἄρα (vel 
ἄρα) γ᾽ οὐ δεῖ EaCU LP, οὐκ ἄρα γ᾽ οὐ δεῖ AB, cfr. schol. οὐ λυσι- 
τελεῖ, οὐ σεμφέρει | post πέλας addit ἑρᾶν A | fort. τοῖς ἐρῶσι τοὺς πέ- 
λας νόσον μαλάσσειν 443 φορητόν Stob. fl. 63, ὅ (φορητός etiam in 
K et in schol. Tro. 990) 444 ἤκονϑ᾽ E 445 ὃν δ᾽ αὖ CI | 
εὕροι C 446 καϑύβρισε ΒΟ], (καϑύβρισεν ἢ) 441 ἂν αἰϑέρα Α 

449 sq. delet Herwerden 449 ἐστι L ἐστιν l| κἀλδαίνουσ᾽ Metzger 
450 £xyovo a BCL Plut. Mor. p. 766 E Christ. pat. 50, ἔγγονοι 

AEP 454 ἀνήρπασε E BC 456 εἴνεκ᾽ K, obvsw vel οὔνεκ᾽ ce- 
teri libri 457 ναίουσιν 4} ϑεῶν C 468 ξυμφορᾷ K LP, συμφορᾷ 
ceteri, συμφοραῖς Christ. pat. 1065 459 ἐπιρρητοῖς A, ἐπὶρρητοῖς DB 
et mut. in ἐπὶ ῥητοῖς ὦ 460 ἐπὶ E 
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ἄλλοισιν, εἰ μὴ τούσδε ys στέρξεις νόμους. 
πόσους δοκεῖς δὴ κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ φρενῶν 
νοσοῦνϑ' ὁρῶντας λέκτρα μὴ δοκεῖν ὁρᾶν; 

πόσους δὲ παισὶ πατέρας ἡμαρτηκόσι 
συνεκκομίξζειν Κύπριν; ἐν σοφοῖσι γὰρ . 465 

τάδ᾽ ἐστὶ ϑνητῶν, λανϑάνειν τὰ μὴ καλά. 
οὐδ᾽ ἐχπονεῖν τοι χρῆν βίον λίαν βροτούς" 

οὐδὲ στέγην γὰρ ἧς κατηρεφεῖς δόμοι 
κανὼν ἀκριβώδειεν" ἐς δὲ τὴν τύχην 

πεσοῦσ᾽ ὅσην σὺ πῶς ἂν ἐκνεῦσαι δοκεῖς: 410 

ἀλλ᾽, εἰ τὰ πλείω χρηστὰ τῶν κακῶν ἔχεις, 
ἄνθρωπος οὖσα κάρτα γ᾽ εὖ πράξειας ἄν. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη παῖ, λῆγε μὲν κακῶν φρενῶν, 
λῆξον δ᾽ ὑβρίξζουσ᾽ * οὐ γὰρ ἄλλο πλὴν ὕβρις 
τάδ᾽ ἐστί, κρείσσω δαιμόνων εἶναι 9éAsw: 41ὅ 

τόλμα δ᾽ ἐρῶσα᾽ ϑεὸς ἐβουλήϑη τάδε. 

νοσοῦσα δ᾽ εὖ πως τὴν νόσον καταστρέφου. 
εἰσὶν δ᾽ ἐπῳδαὶ καὶ λόγοι ϑελκτήριοι" 

φανήσεταί τι τῆσδε φάρμακον vócov. 

5j τἄρ᾽ ἂν ὀψέ γ᾽ ἄνδρες ἐξεύροιεν ἄν, 480 
εἰ μὴ γυναῖκες μηχανὰς εὑρήσομεν. 

ΧΟ. Φαίδρα, λέγει μὲν ἥδε χρησιμώτερα. 
πρὺς τὴν παροῦσαν ξυμφοράν, αἰνῶ δὲ σέ. 

461 γε om. C | στέργεις ΠΡ 462 δὴ postmodum add. L | φρε- 
νῶν ELP, φρονεῖν Aa BC 463 δοκεῖν 9" E 464 παισὶν AP | 
ἡμαρτηκόσι A* Ea BCL, ἡμαρτηκόσιν 0P, ἡμαρτηκότας A 467 χρῆν 
A Ea BC, χρὴ LP | λίαν fiov BC  4688q. δόμοι a, δοκοὶ superscr. 
a* | fort. οὐδὲ στέγης ἂν τὰς κατηρεφεῖς δοκοὺς, cfr. schol. οὐδ᾽ ἂν 
τέχτονες τὸ μέτρον τοῦ διαστήματος τῶν δόμων (δοκῶν Valckenaer) φυ- 
λάξειαν κτὲ. 469 sq. κανὼν ἀκριβώσειεν] Markland, καλῶς ἀκριβώ- 
σειαν libri [ἐς κλύδωνα δὲ πεσοῦσ᾽ ὅσον σὺ Gomperz, ἐς δὲ συμφορὰν 
πεσοῦσ᾽ ὅσην cv E.Spangenberg 470 πῶς] ποτ᾽ E | ἐκνεῦσαι EaLP, 
ἐχπνεῦσαι ABC 471 ἔχοις Lascaris 472 κάρτ᾽ L, κάρτα y l 
413 φρενῶν κακῶν h 4714 πλὴν] πρὶν, superscr. πλὴν, ὦ 415 fort. 
τόδ᾽ | κρείσσων, sed v puncto not., et ϑέλη corr. ex ϑέλει C 416 ἠβου- 
λήϑη C 411 νοσοῦσα δ᾽ εὖ D, sed α δ᾽ εὖ in litura scr. p 478 εἰσὶ C 

479 om. P, in marg. adscr. et post 477 inseri iussit p 480 ἦ τἄρ᾽ 
ἂν] Brunck, 7 τ᾽ ἄρα (vel ἄρα) γ᾽ aL P, ἦ γὰρ àv AEBC 488 χρη- 
σιμώτεραι A, χρησιμώτερον C 488 ξυμφοράν «LP, συμφορὰν 
AEBC 
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ὁ δ᾽ aivog οὗτος δυσχερέστερος ψόγων 
τῶν τῆσδε καὶ σοὶ μᾶλλον ἀλγίων κλύειν. 485 

QAI. τοῦτ᾽ ἐσϑ᾽ ὃ ϑνητῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας 

δόμους τ᾽ ἀπόλλυσ᾽, oí καλοὶ λίαν λόγοι. 
οὐ γάρ τι τοῖσιν ὠσὶ τερπνὰ δεῖ λέγειν, 
ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου τις εὐκλεὴς γενήσεται. 

TP. τί σεμνομυϑεῖς; οὐ λόγων εὐσχημόνων 490 

δεῖ σ᾽, ἀλλὰ τἀνδρὸς — ὡς τάχος διιστέον, 

τὸν εὐθὺν ἐξειπόντας ἀμφὶ σοῦ λόγον. 

εἰ μὲν γὰρ ἦν σοι μὴ ᾽πὶ συμφοραῖς βίος 
τοιαῖσδε, σώφρων δ᾽ οὖσ᾽ ἐτύγχανες γυνή, 
οὐκ ἄν ποτ᾽ εὐνῆς εἵνεχ᾽ ἡδονῆς τε σῆς 495 
προῆγον ἄν 6s δεῦρο νῦν δ᾽ ἀγὼν μέγας 
σῶσαι βίον σόν, κοὐκ ἐπίφϑονον τόδε. 

ὦ δεινὰ λέξασ᾽, οὐχὶ συγκλήσεις στόμα 
καὶ μὴ μεϑήσεις αὖϑις αἰσχίστους λόγους; 

ΤΡ, αἴσχρ᾽ ἀλλ᾽ ἀμείνω τῶν καλῶν τάδ᾽ ἐστί δοι. 500 
κρεῖσσον δὲ τοὔργον, εἴπερ ἐκσώσει γέ σε, 

ἢ τοὔνομ᾽, ᾧ σὺ κατϑανῇ γαυρουμένη. 
QAI. καὶ μή γε πρὸς ϑεῶν, εὖ λέγεις ydo, αἰσχρὰ δέ, 

πέρα προβῇς τῶνδ᾽ ὡς ὑπείργασμαι μὲν οὐ 
ψυχὴν ἔρωτι, τἀσχρὰ δ᾽ ἢν λέγῃς καλῶς, 505 
ἐς τοῦϑ᾽ ὃ φεύγω νῦν ἀναλωϑήσομαι. 

TP. εἴ τοι δοκεῖ σοι, χρῆν μὲν οὔ σ᾽ ἁμαρτάνειν" 

ΦΑ!. 

484 δυσχερέστερος E (utvid. B LP, δυστυχέστερος AaC | ψόγων] 
Weil, λόγων libri ^ 485 σοῦ A | ἄλγιον AC 481 δ᾽ B | ἀπόλλυσιν 
ΒΟῚ καλλοὶ B 488 γάρ τοι B, γάρ τι, (τι in ras) L, γὰρ τὰ Wilamo- 
witz | δεῖ aL P, χρὴ ceteri 491 εἰς τάχος P | διιστέον a B L, διοιστέον 
AECP 493 εἰ μὴ L 494 versus suspectus 495 obvsw vel 
οὔνεχ᾽ libri (ἔνεχ᾽ P) 496 προῆγον] Scaliger, προσῆγον libri 
498 συγκλήσεις EK, συγκλείσεις AaBCLP 499 μεϑήσεις L, n super 
ει Scr. | 500 Phaedrae continuat, nutricis nota ante 501 posita, Z | 
καλῶν A*EaLP, κακῶν AC, κακῶν mut. in καλῶν B | τῶνδ᾽ mut. in 
τάδ᾽ a, τάδ᾽ οτα. h 501 ἐχσώσειέ σε LP . 502 o] ὃ C 503 xol 
μή (etiam in K) ys] μή μοί ys Paley, fort. μή, μαῖα | λέγεις γὰρ Ea 
ΚΙ, λέγεις AC, λέγεις μὲν B (μὲν supra v. scr. B) αἰσχρὰ τάδε A 

504 ὑπείργασμαι etiam in K | οὐ] Bothe, εὖ libri (superscr. schol. 
λίαν in A) 505 τἀΐσχρα B, τ᾽ αἰσχρὰ a, τὰ αἰσχρὰ P| A Tv A? | 
λέγεις mut. in λέγης L 506 φεύγων P | ἀναλωϑήσομαι E KL, ἂν 
ἀλωθήσομαι A, ἂν ἁλωϑήσομαι a P, ἁλωϑήσομαι ΒΟ 507 εἴ τι AB 
et mut. in εἴ τοι εἶτ᾽ εἰ C | χρὴ Nauck 
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εἰ δ᾽ οὖν, πιϑοῦ uov δευτέρα γὰρ ἡ χάρις. 
ἔστιν κατ οἴκους φίλτρα μοι ϑελκτήρια 

ἔρωτος, ἦλθε δ᾽ ἄρτι μοι γνώμης ἔσω, 510 

& σ᾽ οὔτ᾽ ἐπ᾽ αἰσχροῖς οὔτ᾽ ἐπὶ βλάβῃ φρενῶν 
παύσει νόσου τῆσδ᾽. ἣν σὺ μὴ γένῃ κακή. 
[δεῖ δ᾽ ἐξ ἐκείνου δή τι τοῦ ποϑουμένου 
σημεῖον, ἢ πλόκον vuv ἢ πέπλων ἄπο 

λαβεῖν, συνάψαι τ᾽ ἐκ δυοῖν μίαν χάριν.] 515 

QAI. πότερα δὲ χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον; | 
TP. οὐκ otó : ὄνασϑαι, μὴ μαϑεῖν βούλου, τέκνον. 
QAI. δέδοιχ᾽ ὅπως μοι μὴ λίαν φανῇς δοφή. 
TP. πάντ᾽ ἂν φοβηϑεῖσ᾽ ἴσϑι᾽ δειμαίνεις δὲ τί; 
QAI. μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύσῃς τόχῳ. 520 

TP. ἔασον, ὦ παῖ" ταῦτ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς. 

μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι, 

συνεργὸς εἴης. τἄλλα δ᾽ οἵ ἐγὼ φρονῶ 
τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρκέσει λέξαι φίλοις. 

XO. Ἔρως Ἔρως, ὃ κατ᾽ ὀμμάτων stroph. 
στάξων zóbtov, εἰσάγων γλυκεῖαν 526 

ψυχᾷ χάριν ove ἐπιστρατεύσῃ, 

μή μοί ποτε σὺν κακῷ φανείης 

μηδ᾽ ἄρρυϑμος ἔλϑοις. 
οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ᾽ 530 

ἄστρων ὑπέρτερον βέλος, 
οἷον τὸ τᾶς ᾿ἀφροδίτας 

508 πειϑοὺ A, πιϑοῦ etiam in αὶ ὅ09 ἔστι BC — 510 ἄρτι δ᾽ 
ἦλθε K 511 ἃ σ᾽ A & 9" A?, fort. ὅ σ᾽ | βλάβην E 512 παύση P | 
ἣν μὴ σὺ μὴ γένη κακή B —513—15 delevit Nauck 514 σημεῖον vuv 
P | πλόκον] Reiske, λόγον libri (etiam .K, λόγων B) 515 πότερον δὲ 
χρηστὸν P 518 σοφῆι φανῆς 4, φανῇ σοφή Monk ὅ20 μηνύσῃ P | 
τέχνω LL δ2ὅ ὁ A 0 A*a (cum gl. ὃς), ὃς EBCLP δ26 στάζων] 
Paley, ὅστις στάξεις A ὕστις στάξεις A?, στάξεις ceteri (ante στάξεις 
litera erasa in L) 527 ψυχᾷ EBLP, φυχᾶς À, ψυχαῖς A*aC | 
o?;g AEaBLP, οἷς A?a?, oig C 528 συγκακῷ A 529 ἄρρυϑμος 
L, ἄρυϑμος mut. in ἄρρυϑμος A, ἄρρυϑμος a, ἄρυϑμος a?, ἄρυϑμος 
EBC, ἄρυϑμος altera o litera, ut videtur, erasa P | £9 IL, ἧς super 
ras. scr. ἢ 632 τᾶς (τὰς C) ἀφροδίτας a B CLP, τῆς ἀφροδισίας A, 
τῆς ἀφροδίτας E 
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(mew ἐκ χερῶν 

Ἔρως, ὁ Διὸς παῖς. 

ἄλλως ἄλλως παρά τ᾽ ᾿Δλφεῷ antistr. 

Φοίβου τ᾽ ἐπὶ Πυϑίοις τεράμνοις 580 

βούταν φόνον ᾿Ελλὰς αἷ᾽ ἀέξει" 
Ἔρωτα δέ. τὸν τύραννον ἀνδρῶν, 
τὸν τᾶς ᾿Αφροδίτας 
φιλτατὼν ϑαλάμων 540 

κλῃδοῦχον, οὐ σεβίξομεν, 

πέρϑοντα καὶ διὰ πάσας 
ἰόντα συμφορᾶς 

ϑνατοῖς. ὅταν ἔλθῃ. 

τὰν μὲν Οἰχαλία stroph. 

πῶλον ἄξυγα λέκτρων, 546 
ἄνανδρον τὸ πρὶν καὶ ἄνυμφον, οἴκων 

ξεύξασ᾽ ἀπ’ Εὐρυτίων δρομάδα 
Ναϊάδ᾽ ὅπως τε Βάκχαν 550 
σὺν αἵματι, σὺν καπνῷ 
φονίοις 9" ὑμεναίοις 

᾿λκμήνας τόκῳ Κύπρις ἐξέδωκεν" 
s. , e , 
ὦ τλάμων ὑμεναίων. 

ὦ Θήβας ἱερὸν antistr. 

533 ἴησιν Aa, ἴησ᾽ 0 | χερῶν] Aldina, χειρῶν libri 534 Ἔρως 
om. P 535 ἅλως ἅλως C, μάτην μάτην Brunck | ἀλφεῶ P, ἀλφειῷ 
AEaCBL 636 v ἐν I 537 oi om. libri, add. Hermann 
538 δὲ τὴν P, τὸν om. E 539 τῆς ἀφροδίτας E 541 πληιδοῦχον 
a.LP, κλειδοῦχον AEC et factum ex κλειδούχων B | σεβάξομεν C 
542 πλεῖστας 4, πάσας ἘαΒΟ, πάσης ΤΡ 544 ϑνατοῖς aCL P, 
ϑνητοῖς AEB 546 τὰν ἐν Wolfg. Bauer l post οἰχαλία sequitur 
αὖ versus παρϑένον τ᾽ ἄπειρον γάμων, post γάμων unius lineae verba 
erasa in Εἰ (verba παρϑένον ἄπειρον γάμων in a ut glossa ascripta) 
546 πώλων P 549 ἀπ᾽ Eiovriov] Buttmann, ἀπειρεσίαν libri (in L 
αν in ras.) 550 Ναϊάδ᾽] scripsi, ναΐδα Aa (in Aa superscr. νύμφην) 
EBC, votó" L, éià^ P, τὰν ἀΐδ᾽ 1 | («yov superscr. yo. μαινάδα a, 
yo. μαινάδα etiam schol B 551 συγκαπνῶ P cvv καπνῶρ 552 φοι- 
νίοις C, φονία P φονίαν p | φονίοις ὑφ᾽ ὕμνοισιν Weil (ὕμνοισι Osann), 
φονίοισί 9 ὕμνοισιν Wilamowitz, fort. φονίοις σὺν ὕμνοισιν δῦδ8 ἐξ- 
ἔδωκεν LP, ἔδωκεν A Ea ΒΟ 554 τλάμων] Heath, τλάμον vel τλᾶ- 
uov libri 
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τεῖχος. ὦ στόμα Zlípxag, 556 
συνείποιτ᾽ ἂν & Κύπρις οἷον ἕρπει. 
βροντᾷ γὰρ ἀμφιπύρῳ τοκάδα 
τὰν Διογόνοιο Βάκχου 560 

λοχευσαμέναν πότμῳ 
φονίῳ κατηύνασεν. 

δεινὰ γὰρ τὰ πάντ᾽ ἐπιπνεῖ, μέλισσα δ᾽ 
οἵα τις πεπόταται. 

QAI. σιγήσατ᾽, ὦ γυναῖκες" ἐξειργάσμεϑα. 565 
XO. τί δ᾽ ἔστι, Φαίδρα, δεινὸν ἐν Óóuow σοι; 

QAI. ἐπίσχετ᾽, αὐδὴν τῶν ἔσωϑεν ἐκμάϑω. 
ΧΟ. σιγῶ" τὸ μέντοι φροίμιον κακὸν τόδε. 
QAI. ἰώ μοι, αἰαῖ" 

ὦ δυστάλαινα τῶν ἐμῶν παϑημάτων. 570 
XO. τίνα ϑροεῖς αὐδάν; τίνα βοᾷς λόγον; 

ἔνεπε τίς φοβεῖ δὲ φήμα, γύναι, 

φρένας ἐπίσσυτος. 
QAI. ἀπωλόμεσϑα. ταῖσδ᾽ ἐπιστᾶσαι πύλαις 616 

ἀκούσαϑ᾽ οἷος κέλαδος ἔνδον ἵσταται. 

XO. σὺ παρὰ κλῇϑρα, σοὶ μέλει πομπέίμα 
φάτις δωμάτων. 

ἔνεπε δ᾽ ἔνεπέ μοι, τί ποτ᾽ ἔβα κακόν; 580 

556 δίρκας EaBCIP, δίρκης Aa*L — 557 συνείποιτ᾽ AEaCLEP, 
συνείπετ᾽ AB, unde συνείπαιτ᾽ Kirchhoff | & Κύπρις οἷον] Monk, οἷον 
(otc «) & (ἡ B) κύπρις libri — 560 διογόνοιο L, sed prius 10 ex vc ut vid. 
corr. L vel !, schol. γράφεται καὶ διγόνοιο — 561 Aogsvcouévow] scripsi, 
νυμφευσαμέναν libri, cfr. Suppl. 1136 — 562 φοινίῳ C | κατεύνασεν libri 
(scripto & super c B), κατέλυσε Bothe 563 δεινὸν | τὰ πάντ᾽ ἐπιπνεῖ 
l, πάντ᾽ ἐπιπνεῖ A, πάντα τ᾽ ἐπιπνεῖ LP, πάντα ἐπιπνεῖ a, πάντα γε 
πιτνεῖ ΒΟ, πάντα γε ἐπιπιτνεῖ, superscr. ἐπιπνεῖ Εἰ, πάντᾳ γ᾽ ἐπιπνεῖ 
Kirchhoff δθά οἷα A | πεπόταται aL P, πεπότηται AECB (πέταται 
superscr. b) 566 δόμοισί σοι] Elmsley, δόμοισι (δόμοις C) σοῖς libri 

ὅ66---68 sic: 568. 567. 566 olim disponebat Wilamowitz 567 ὡς 
μάϑω bl ^ 568 τὸ postmodum add. L 569 ió μοι ol ai L, ἰώ μοι 
μοι αἷ αἷ P, ἰώ μοι el αἷ αἷ αἴ ABCI, ἰώ μοι αἷ al αἷ E, ἰώ uot μοι 
αἱ αἷ αἷ αἷ α 571 τίνα... αὐδάν: τίνα λόγον βοᾷς; Weil, τίνα βοᾷς 
λόγον; τίνα ϑροεῖς αὐδάν, Halbertsma δ12 ἔννεπε libri | φάμα Monk 

576 ἀπολόμεσθα B corr. B*, ἀπωλόμεϑα L corr. 1 — 5176 ἔνδον ἴστα- 
ται] scripsi, ἐν δόμοις πιτνεῖ libri δ18 κλῇῆϑρα AaLP, κλεῖϑρα 
ΕΒΟΊ μέλλει Α ] πομπῆμα C — 580 ἔννεπε δ᾽ ἔννεπε libri 
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QAI. ὁ τῆς φιλίππου παῖς 4uatóvoe βοᾷ 

ἹΙππόλυτος, αὐδῶν δεινὰ πρόσπολον κακά. 
ΧΟ. ἀχὰν μὲν κλύω, σαφὲς δ᾽ οὐκ ἔχω 585 

γεγώνειν ὕπα 

διὰ πύλας ἔμολεν ἔμολε σοὶ βοά. 
QAI. καὶ μὴν δαφῶς ys τὴν κακῶν προμνήστριαν, 

τὴν δεσπότου προδοῦσαν ἐξαυδὰ λέχος. 590 
XO. ὥμοι ἐγὼ κακῶν" προδέδοσαι. φίλα. 

τί σοι μήσομαι; 

τὰ κρυπτὰ yàg πέφηνε, διὰ δ᾽ ὕλλυσαι 

QAI. αἰαῖ, ἕ & 
ΧΟ. πρόδοτος ἐκ φίλων. 595 

QAI. ἀπώλεσέν μ᾽ εἰποῦσα συμφορὰς ἐμάς, 
φίλως, καλῶς δ᾽ οὐ τήνδ᾽ ἰωμένη νόσον. 

ΧΟ. πῶς οὖν; τί δράσεις, ὦ παϑοῦσ᾽ ἀμήχανα; 
Q AI. οὐκ οἶδα πλὴν ἕν᾽ κατϑανεῖν ὅσον τάχος 

τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἄκος μόνον. 600 

IIIIOATTOX. 
v* - , 9: ον , 

ὦ γαῖα μῆτερ ἡλίου τ᾽ ἀναπτυχαί, 

οἵων λόγων ἄρρητον εἰσήκουσ᾽ ὄπα. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

σίγησον, ὦ παῖ, πρίν τιν᾽ αἰσϑέσϑαι βοῆς. 
III. οὐκ ἔστ᾽ ἀκούσας δείν᾽ ὅπως σιγήσομαι. 
TP. ναὶ πρός 6s τῆσδε δεξιᾶς εὐωλένου. 605 

585 ἀχὰν] Elmsley, ἰαχὰν libri (ye. καὶ ἰωὰν schol. a.B) | σα- 
φῶς à 586 γεγωνεῖν libri | ὄπα BCL P, ὄπα om. A add. A?, ὄπα 
mut. in ὅπα E, ὅπα l, ὕπαι (yo. καὶ χωρὶς τοῦ 1) a, οἵα ut viri docti 
coniecturam memorat Valckenaer ^ 588 ἔμολεν ἔμολεν a P 589 per- 
sonae notam om. 4 | τῶν κακῶν C, fort. τὴν γάμων 591 XO. ante 
duo, om. et ante προδέδοσαι posuit AC 592 μήσομαι LP, μητίσομαι 
ABC, μνήσομαι superscr. μητίσομαι Εἰ 593 πτὰ γὰρ... ὄλλυσαι in 
ras. scr. L | κρύπτ᾽ ἄρα Seidler 594 αἰαῖ om. a, ὃ ἔ om. BC 
596 ἀπώλεσε AEaBC 597 φίλως uiv ABC, φίλως (omisso μὲν) 
EaP, φίλως μὲν, οὐ καλῶς δ᾽ ἰωμένη L, sed μὲν οὐ καλῶς in ras. scr. 
m. secunda ὅ98 πῶς οὖν] τί γοῦν Christ. pat. 610 et 1830, unde τί 
οὖν Kirchhoff | ποϑοῦσ᾽ LP, πο in πα corr. et zo superscr. m. se- 
cunda 600 τῶν νῦν πημάτων παρόντων B, literis superscriptis 
eorr. b. | πημάτων L, sed πὴ in ras. scr. ! 602 οἷον λόγον l 
6083 παῖ om. E 604 ἔσϑ᾽ A 605 τῆσδε BC, τῆς σῆς A.Ea LP | δε- 
ξιᾶς τ᾽ a, item v inseruit L vel 1, unde πρὸς σὲ yévvog δεξιᾶς τ᾿ Mark- 
land, πρὸς γενείου δεξιᾶς τ᾽ Hurtung 



39 ETPIIIAOT 

III. οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα μηδ᾽ τ πέπλων; 

TP. ὦ πρός σε γονάτων, μηδαμῶς μ᾽ ἐξεργάσῃ. 

III. τί δ᾽, εἴπερ, ὡς φής, μηδὲν εἴρηκας κακόν; 

TP. ὃ μῦϑος. ὦ παῖ, κοινὸς οὐδαμῶς ὅδε. 

III. τά τοι κάλ᾽ ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν. 610 
ΤΡ, ὦ τέκνον, ὕρκους μηδαμῶς ἀτιμάσῃς. 
IIl. ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 
TP. ὦ παῖ, τί δράσεις; σοὺς φίλους διεργάσῃ ; 

III. ἀπέπτυσ᾽ - οὐδεὶς ἄδικός ἐστί μοι φίλος. 

TP. σύγγνωϑθ᾽ ἁμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους. τέκνον. 615 

IIl ὦ Ζεῦ, ví δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν 

γυναῖκας ἐς φῶς ἡλίου κατῴκισας: 

εἰ γὰρ βρότειον ἤϑελες σπεῖραι γένος, 

οὐκ ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέσϑαι τόδε, 

ἀλλ᾽ ἀντιϑέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς 620 
ἢ χρυσὸν ἣ σίδηρον 3) χαλκοῦ βάρος 

παίδων πρίασϑαι σπέρμα, τοῦ τιμήματος 

τῆς ἀξίας ἕκαστον, ἐν δὲ δώμασιν 

ναίειν ἐλευϑέροισι ϑηλειῶν ἄτερ. 
[νῦν δ᾽ ἐς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσϑαι κακὸν 625 
μέλλοντες ὄλβον δωμάτων ἐκτίνομεν.] 

τούτῳ δὲ δῆλον ὡς γυνὴ κακὸν μέγα" 
προσϑεὶς γὰρ ὃ σπείρας τε κἀκϑρέψας πατὴρ 

φερνὰς &mQxuo , ὡς ἀπαλλαχϑῇ κακοῦ. 

ὁ δ᾽ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν ἐς δόμους φυτὸν 630 

606 προσοίσεις B CP, προσοίσης AE, προσοίσης (q ex corr.) L, 
προσοίσῃ α 607 μ᾽ om. a 010 καλλ᾽ P 612 óuouox' A, ὀμώ- 
uox' E, ὁμώμοχ᾽ LP, óuóuoy | 614 ἔσται LP 615 ἁμαρτεῖν 
δ᾽ εἰκὸς ἄνϑρωπον Christ. pat. 818 | τέκνον] τάχα superscr. b 
616 ξεὺς B £e6b | κακὸν] γάνος Weil — 617 κατώκισας B ἢ super c scr. 

b, κατῴκισαι P 619 τόδε] τέκνα testa mus. Berolin. saec. sec. ante 
Chr. n. (Arehaeol. Anz. 1889 p. 148) in qua sunt v. 616—24 
620 σοῖσι C 021 ἢ χαλκὸν... χρυσοῦ βάρος a.L.P et Stob. fl. 73, 30 | 
χαλκοῦν E? 094 ἐλευϑέροισιν 4 625sq. delevit Nauck — 625 ἄξε- 
σϑαι ECLP, ἄξεσϑαι B ante & litera (v) erasa, « super s scr. b, 
ἄξασϑαι Aa 626 ἐχτίνομεν IEab L, ἐχτείνομεν AC PP, ἐκπίνομεν 
Pierson 027 τοῦτο mut. in vroóro .ÁAC . 6028 προϑεὶς C | κἀκϑρέ- 
Apoc ὦ, καὶ ϑρέψας ceteri 080 ἀτηρὸν εἰς δόμους φυτὸν Ea, εἰς 
δόμους ἀτηρὸν φυτὸν οὐ yo. ἀτηρὸν ἐν δόμοις κακόν A, ἀτηρὸν εἰς δό- 
μους κακὸν LP B, φυτὸν super κακὸν scr. b, εἰς δόμους ἀτηρὸν κακὸν C 
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γέγηϑε κόσμον προστιϑεὶς ἀγάλματι 
καλὸν κακίστῳ καὶ πέπλοισιν ἐχκπονεῖ 
δύστηνος, ὄλβον δωμάτων ὑπεξελών. 

[ἔχει δ᾽ ἀνάγκην, ὥστε κηδεύσας καλῶς 
γαμβροῖσι χαίρων σῴξεται πικρὸν λέχος, 635 
ἢ χρηστὰ λέκτρα, πενϑεροὺς δ᾽ ἀνωφελεῖς 
λαβὼν πιέξει τἀγαϑῷ τὸ δυστυχές.] 

ῥᾶον δ᾽ ὅτῳ τὸ μηδέν, ἀλλ᾽ ἀνωφελὴς 
εὐηϑία κατ᾽ οἶκον ἵδρυται γυνή. 
σοφὴν δὲ μισῶ᾽ μὴ γὰρ ἔν γ᾽ ἐμοῖς δόμοις 640 
εἴη φρονοῦσα πλείον᾽ ἢ γυναῖκα χρή. 
τὸ γὰρ κακοῦργον μᾶλλον ἐντίκτει Κύπρις 

ἐν ταῖς σοφαῖσιν᾽" ἡ δ᾽ ἀμήχανος γυνὴ 

γνώμῃ βραχείᾳ μωρίαν ἀφῃρέϑη. 
χρῆν δ᾽ ἐς γυναῖκα πρόσπολον μὲν οὐ περᾶν, 645 
ἄφϑογγα δ᾽ αὐταῖς συγκατοικίζειν δάκη 
ϑηρῶν, ἵν᾿ εἶχον μήτε προσφωνεῖν τινα 
μήτ᾽ ἐξ ἐκείνων φϑέγμα δέξασϑαι πάλιν. 
νῦν δ᾽ αἱ μὲν ἔνδον δρῶσιν αἵ κακαὶ κακὰ 

βουλεύματ᾽, ἔξω δ᾽ ἐκφέρουσι πρόσπολοι. 650 
ὡς xol σύ γ᾽ ἡμῖν πατρός, ὦ κακὸν κάρα, 
λέχτρων ἀϑίχτων ἦλϑες ἐς συναλλαγάς" 

ἁγὼ ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι, 

ἐς ὦτα κλύξων. πῶς ἂν οὖν εἴην κακός, 

ὃς οὐδ᾽ ἀκούσας τοιάδ᾽ ἁγνεύειν δοκῶ; 655 
εὖ δ᾽ ἴσϑι, τοὐμόν σ᾽ εὐσεβὲς σῴξει, γύναι" 

631 προτιϑεὲς ΒΒ 633 ὄλβου P 6θ84--817 delevit A. Willems 
634 καλῶς] Kirchhoff, καλοῖς libri ^ 635 γαυροῖσι χαίρων B 636 δ᾽ 
om. E 637 τῶ ᾽γαϑῶ LP 638 ó&ov C (cfr. scholia in quibus 
μᾶλλον δὲ et βέλτιον δέ), ῥᾷστον ceteri | fort. τὸ μηδὲν οὖσα κἀφελὴς 
640 sq. suspectos habet Nauck 041 πλεῖον in πλείον᾽ mut. C, πλεῖον 
ceteri | χρή A.EC, χρῆν aBLP 642 κακοῦργον Α Πα, κακοῦργον, 
superscr. yo. καὶ πανοῦργον B, πανοῦργον LP 643 sq. omissos in 
marg. add. L 645 χρῆν BCL P, χρὴ A Ea | γυναῖκα Α EC, γυναῖ- 
μας aBLP 646 συνκατοικίξειν Β 641 μηδὲ LP 648 δέξη- 
ται B 649 om. LP (super δ᾽ £x versus proximi scr. λείπει ἢ) | ἔν- 
δὸν (super versum scr. B) δρῶσιν) fort. ἐννοοῦσιν (νῦν δ᾽ ἔνδον £vvo- 
οὔσιν J. Heiland) | κακαὶ om. C 651 ὡς καὶ A Ea BC, in marg. yo. 
tí καὶ σύγ᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπεὶ a, εἰ καὶ LP, ὡς καὶ 653 ῥυτοῖσιν νασ- 
μοῖς P| νασμοῖσι 4 ^ 654 οὖν ἂν ΟἹ εἴη L v add. 1 660 σώξειν B 

Euripides, Hippolytus. 3 
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εἶ μὴ γὰρ ὕρκοις ϑεῶν ἄφρακτος ἠρέϑην, 
οὐ r&v ἐπέσχον μὴ οὐ τάδ᾽ ἐξειπεῖν πατρί. 
νῦν δ᾽ ἐκ δόμων μέν, ἔστ᾽ ἂν ἐκδημῇ χϑονὸς 
Θησεύς, ἄπειμι" σῖγα δ᾽ ἕξομεν στόμα. 600 

ϑεάσομαι δὲ σὺν πατρὸς μολὼν ποδὶ 

πῶς νιν προσόψει καὶ σὺ καὶ δέσποινα σή" 

τῆς σῆς δὲ τόλμης εἴσομαι γεγευμένος. 

ὄὕλοισϑε. μισῶν δ᾽ οὔποτ᾽ ἐμπλησϑήσομαι 
γυναῖκας, οὐδ᾽ εἴ φησί τίς μ᾽ ἀεὶ λέγειν᾽ 665 
ἀεὶ γὰρ οὖν πώς εἰσι κἀκεῖναι κακαί. 
ij νύν τις αὐτὰς σωφρονεῖν διδαξάτω, 

ἢ κἄμ᾽ ἐάτω ταῖσδ᾽ ἐπεμβαίνειν ἀεί. 

QAI. τάλανες ὦ κακοτυχεῖς antistr. 

γυναικῶν πότμοι. 

τίν᾽ αὖ νῦν τέχναν ἔχομεν ἐλπίδος 670 
6paAsioa, κάϑαμμα λύειν λόγου; 

ἐτύχομεν δίκας ἰὼ γᾶ καὶ φῶς. 

πᾷ ποτ᾽ ἐξαλύξω τύχας; 

πῶς δὲ πῆμα κρύψω, φίλαι; 

τίς ἂν ϑεῶν ἀρωγὸς ἢ τίς ἂν βροτῶν 675 

πάρεδρος ἢ ξυνεργὸς ἀδίκων ἔργων 

φανείη; τὸ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν πάϑος 

657 μὴ ex μὲν corr. L | εὔφρακτος C, ἄφαρκτος Dindorf | ἡρέϑην] 
Pierson (cfr. schol. ἐλήφϑην), εὑρέϑην libri 688 οὐ τὰν ἐπέσχον] 
Paley, οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐπέσχον AaBOC, οὐκ ἄν ποτ᾽ ἔσχον ELP | μὴ οὐ 
AEaBC, μὴ LP | πατρί] κακὰ A, sed adscr. schol. yo. καὶ πατρὶ, 
fort. πόλει 659 sq. ἐκδημῇ] Hermann, ἔκδημος libri | ϑησεὺς χϑονὸς 
ΒΟ ἔξομαι C θθὅ φήσει BC . 666 οὖν πῶς] οὕτως Stob. fl. 73, 3 

667 νῦν libri 669—71 choro, 672—79 Phaedrae tribuunt ABC 
LP, omnes Phaedrae Ea (notam Phaedrae in ras. scr. a), cfr. schol. 

669 τάλανες eraso ἐ post alterum « Ea L, τάλαινες ceteri 670 τίν᾽ 
αὖ] Nauck, τίνα libri (mut. in τίνας a) | νῦν ἢ LP, sed ἢ erasum in 
L | τέχναν mut. in τέχνας a | ἐλπίδος) Heimsoeth (cfr. schol), ἢ λόγους 
AE BC, 1j λόγους (mut. in λόγον) a, ἢ λόγον bL P (λόγους 1) 611 xa- 
ϑαμμα schol, x«9" ἅμμα Ea*BClQP, «c9 ἅμα aL, κάϑμα A | λύειν] 
Musgrave, λύσιν ClLPa?*b (σειν super cw scr. D), λύσειν ex λύσσειν 
corr. A, λύσειν EaB | λόγου EaCLP, λόγους AB, λόγων a* 
672 ἔτυχον LP |io] Heath, ὦ libri 674 πῶς δὲ κρύψω φίλαι πῆμα 
aLP 6075 àv βροτῶν BLP, &vov ΑΒ α΄ (i e. ἀνθρώπων) 
676 πάρεδρος om. P | συνεργὸς C 
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παρὸν δυσεκπέρατον ἔρχεται βίου. 
κακοτυχεστάτα γυναικῶν ἐγώ. 

XO. φεῦ φεῦ" πέπρακται, κοὐ κατώρϑωνται τέχναι, 80 
δέσποινα, τῆς σῆς προσπόλου, κακῶς δ᾽ ἔχει. 

Φ.1. ὦ παγκακίστη καὶ φίλων διαφϑορεῦ, 

οἷ εἰργάσω με. Ζεύς σε γεννήτωρ ἐμὸς 
πρόρριξον ἐχτρίψειεν οὐτάσας πυρί. 

οὐχ εἷπον, οὐ σῆς προυνοησάμην φρενός, 685 
σιγᾶν ἐφ᾽ οἷσι νῦν ἐγὼ κακύνομαι; 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέσχου᾽ τοιγὰρ οὐκέτ᾽ εὐκλεεῖς 
ϑανούμεϑ᾽. ἀλλὰ δεῖ us δὴ καινῶν λόγων. 
οὗτος γὰρ ὀργῇ συντεϑηγμένος φρένας 
ἐρεῖ xo9' ἡμῶν πατρὶ σὰς ἁμαρτίας, 690 

[ἐρεῖ δὲ Πιτϑεῖ τῷ γέροντι συμφοράς], 

πλήσει δὲ πᾶσαν γαῖαν αἰσχίστων λόγων. 
ὄλοιο καὶ σὺ χῶστις ἄκοντας φίλους 

πρόϑυμός ἐστι μὴ καλῶς εὐεργετεῖν. 

TP. δέσποιν᾽, ἔχεις μὲν τἀμὰ μέμψασϑαι κακά" 695 
τὸ γὰρ δάκνον δου τὴν διάγνωσιν κρατεῖ" 

ἔχω δὲ κἀγὼ πρὸς τάδ᾽, εἰ δέξῃ, λέγειν. 
ἔϑρεψά σ᾽ εὔνους v' εἰμί" τῆς νόσου δέ σοι 
ξητοῦσα φάρμαχ᾽ ηὗρον οὐχ ἁβουλόμην. 
εἰ δ᾽ εὖ γ᾽ ἔπραξα, κάρτ᾽ ἂν iv σοφοῖσιν qr 100 
πρὸς τὰς τύχας yàg τὰς φρένας κεκτήμεϑα. 

678 παρὸν] fort. πέρας | δυσεκπέρατον EaLP, δυσεκπέραντον 
A BC | βίου superscr. ov E, βίου mut. in βίον ut vid. L — 679 κακο- 
τυχεστάτων Α | γυναικῶν L superscr. ὑπάρχω il | ἐγὼ erasum in L 
680 κατόρϑωνται (sed v erasum) τέχναι 4, κατώρϑωνται τέχναι a. L.P 
et schol, κατώρϑωται (κατόρϑωται C) τέχνη EC, κατόρϑωται τέχνης 
mut. in χατόρϑωνται τέχναι B 681 τῇ σῆς L - 682 διαφϑορὰ 1 
688 ἐργάσω C et mut. in εἰργάσω L | Ζεύς σε] Gust. Wolff, Ζεύς σ᾽ ὁ 
libri (£eóc' ὁ B, σ᾽ om. CLP, add. ἢ | ἐμοὶ C 684 πρόριξον ἐκρί- 
ψειὲν 4 685 οὐ] ὡς Luzac, ἣ Bothe 686 οἷσιν AaP | κακείνο- 
μαι C — 687 fort. οὐ κατέσχου 688 δεῖ in ras. L | μοι δὴ C, μοι 
δεῖ B 689 ὀργῇ σῇ τεϑηγμένος Witzschel 090 σὰς A Εα06, τὰς 
a B (yo. σὰς b) LP 691 om. E, delevit Brunck 692 δὲ A EC, 
τε aBLP 693 χ᾽ ὅστις AE B (o in o corr. b) | τ᾽ ἄκοντας C 
694 ἐστὶν AE 699 ζητοῦσα χ᾽ εὗρον φάρμακ᾽ P | εὗρον hbri | ἃ 
βουλόμην A.EP, ἃ '8ovióun»v aL, ἃ βολόμην B, ἃ βουλοίμην C 
100 δ᾽ ἐξέπραξα Cobet | κάρτα γ᾽ E, κάρτ᾽ (om. ἂν) C | ἦν libri 

D 
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QAI. ἦ xol δίκαια ταῦτα κἀξαρκοῦντά μοι, 
τρώσασαν ἡμᾶς εἶτα συγχωρεῖν λόγοις; 

TP. μακρηγοροῦμεν᾽ οὐκ ἐσωφρόνουν ἐγώ. 

ἀλλ᾽ ἔστι κἀκ τῶνδ᾽ ὥστε σωϑῆναι, τέχνον. τοῦ 
QAI. παῦσαι λέγουσα" καὶ τὰ πρὶν γὰρ οὐ καλῶς 

παρήνεσάς μοι κἀπεχείρησας κακά. 
ἀλλ᾽ ἐκποδὼν ἄπελϑε καὶ σαυτῆς πέρι 

φρόντιξ᾽" ἐγὼ δὲ τἀμὰ ϑήσομαι καλῶς. 
ὑμεῖς δέ, παῖδες εὐγενεῖς Τροιξήνιαι, . 110 

τοσόνδε μοι παράδσχετ᾽ ἑἐξαιτουμένῃ, 
σιγῇ καλύπτειν &vOdÓ' εἰσηκούσατε. 

ΧΟ. ὄμνυμι σεμνὴν ΄ἄρτεμιν, zhióg κόρην, 
μηδὲν κακῶν σῶν ἐς φάος δείξειν ποτέ. 

QAI. καλῶς ἐλέξας᾽ ἕν δὲ προτρέπουδ᾽ ἐγὼ 715 
εὕρημα δῆτα τήσδε συμφορᾶς ἔχω, 

ὥστ᾽ εὐκλεᾶ μὲν παισὶ προσϑεῖναι βίον, 

αὐτή t ὄνασϑαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. 
οὐ γάρ ποτ᾽ αἰσχυνῶ γε Κρησίους δόμους, 

οὐδ᾽ ἐς πρόσωπον Θησέως ἀφίξομαι 120 
αἰσχροῖς ἐπ᾽ ἔργοις εἵνεκα ψυχῆς μιᾶς. 

ΧΟ. μέλλεις δὲ δὴ τί δρᾶν ἀνήκεστον κακόν; 
QAI. ϑανεῖν᾽ ὅπως δέ, τοῦτ᾽ ἐγὼ βευλεύσομαι. 

ΧΟ. εὔφημος ἴσϑι. DAI. καὶ σύ γ᾽ εὖ us νουϑέτει. 
ἐγὼ δὲ Κύπριν, ἥπερ ἐξόλλυσί με, 

ψυχῆς ἀπαλλαχϑεῖσα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρα 
τέρψω᾽ πικροῦ δ᾽ ἔρωτος ἡσσηϑήσομαι. 

-1 τῷ cx 

102 4 καὶ AEaC, ἦ γὰρ BLP | κοὐξαρκοῦντα L, κἀκξαρ- 
κοῦντα P 108 εἶτα σ᾽ ἐγχειρεῖν λόγοις Reiske, εἶτ᾽ ἰσηγορεῖν λόγοις 
Heimsoeth, cl. schol. τὸ καὶ ἐθέλειν σε ἰσολογεῖν μοι καὶ ἐκ τῶν ἴσων 
ἀμφισβητεῖν (malim σ᾽ εἶτ᾽ ἰσηγορεῖν λόγους) | λόγοις Ea BLP, λόγους 
ras. mut. in λόγοις 4, λόγους C 105 κἀκ τῶν E 707 κἀπιχείρη- 
σας E, κἀπεκύρωσας C — "708 ἔξελθε C 109 δὲ ABC, γὰρ EaLP | 
τἀμά ys ϑήσω C 710 ἡμεῖς et τροιξζηνίας .E 119 καλύπτεὶν AE 
BC καλύψειν ab, καλύψαϑ᾽ LP | ἃ ϑάνδ᾽ A 718 κόραν BC 
714 ἐς hie P 715 καλῶς δ᾽ C | ἔλεξας] Js. Vofs, ἐλέξαϑ'᾽ libri 
715 sq. προστρέπουσ᾽ α΄, προτρέπουσ᾽ L, sed ov in ras. scr. ὦ | δῆτα 
AERBOC, δή τι «LP | fort. δ᾽ ἀποτροπῆς ἐγὼ εὕρημα δῇ τι τῆσδε 

119 χρησίου LP 121 οὔνεκα vel οὔνεκα libri 122 δὴ om. E 
193 ὕπως δ᾽ ἐγὼ τοῦτο LP 124 personarum notae erasae in LL 
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ἀτὰρ κακόν ys χἁτέρῳ γενήσομαι 

ϑανοῦσ᾽, ἵν᾽ εἰδῇ μὴ ᾽πὶ τοῖς ἐμοῖς κακοῖς 

ὑψηλὸς εἶναι" τῆς νόσου δὲ τῆσδέ μοι 780 
κοινῇ μετασχὼν σωφρονεῖν μαϑήσεται. 

ΧΟ. ἠλιβάτοις ὑπὸ κευϑμῶσι γενοίμαν siroph. 
ἵνα μὲ πτεροῦσσαν OQviv 

ϑεὸς ἐν ποταναῖς ἀγέλαις ϑείη. 

ἀρϑείην δ᾽ ἐπὶ πόντιον 186 
κῦμα τᾶς ᾿Αδριηνᾶς 

ἅλμας ᾿Ηριδανοῦ 8᾽ ὕδωρ, 
ἔνϑα πορφύρεον σταλάσσουσ᾽ 
εἰς οἶδμα πατρὸς τάλαιναι 

κόραι Φαέϑοντος οἴκτῳ δακρύων 740 
τὰς ἠλεκτροφαεῖς αὐγάς. 

Ἑσπερίδων δ᾽ ἐπὶ μηλόσπορον ἀκτὰν antistr. 
ἀνύσαιμι τᾶν ἀοιδῶν, 

ἵν᾽ ὁ ποντομέδων πορφυρέας λίμνας 
ναύταις οὐκέϑ᾽ ὁδὸν νέμει, 145 

σεμνὸν τέρμονα ναίων 
οὐρανοῦ, τὸν Ἄτλας ἔχει, 

κρῆναί v' ἀμβρόσιαι χέονται 

Ζηνὸς μελάϑρων παρὰ κοίταις, 

128 κακῶν ut vid. L κακόν | | ye AEBCI, δὲ aLP | y! ἁτέρω 
aLP,9' ἁτέρῳ νοὶ ϑατέρῳ AEBC 182 ἀλιβάτοις Monk | ὑπαὶ 1 
138 πτεροῦσσαν b, πτεροῦσαν ceteri 733 8q. χϑονὸς ἢ πτεροῦσσαν 
ὄρνιν ϑεὸς ἔν us Herwerden (πτερόεσσαν ὄρνιν εἶϑε ϑεὸς lv μὲ iam 
Hartung), πτερόεσσαν 7j τιν᾽ ὄρνιν ϑεὸς ἔν μὲ Gloél 194 πταναῖσιν 
L, sed πτ ex ποτ corr. 1, quae manus γρ. ποτωμέναις superscr. | ἀγέλαις 
Musgrave, ἀγέλαισι libri (ἀγέλῃσι Α 1, ἀγέλαισι T) | ϑείη Β α super ἡ scr. b 

186 κῦμα bis AE | τῆς 4 ἀδρηινᾶς P 181 &Àucc] scripsi, ἀκτᾶς 
(vel ἀκτὰς) libri 138 σταλάσσουσ᾽ ] in marg. ed. Barnesianae, στα- 
λάσσουσιν libri (ccov in ras. scr. et v add. ἢ 739 ἐς L | τάλαιναι 
bis A, voi (vel τεῦ) ante τάλαιναι inseruit ἢ 740 κοῦραι A EC, 
κούραι B 742 ἑσπερίων Α 748 ἀοιδῶν 1, ἀοιδᾶν l, ἀοιδὰν vel 
ἀοιδᾶν ceteri 744 λίμνη P — 745 víuo A — 746 σεμνὴν C | ναίων 
A.Ea (superscr. »voóv) B (superscr. yo. κυρῶν), xvoóv CLP, fort. 
κραίνων 748 fort. ἀμβρόσιοι, cfr. Med. 983 749 Zevóg Dindorf | 
παρὰ κοίτας Α1, (vag rescr. vel corr. D), παρὰ κοίταις 45 et coteri 
(ἀπὸ super παρὰ scr. a, ex quo ἐκ fecit a*), fort. παρ᾽ ἀκτᾶς 
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e" »- ς ἵν᾽ & βιόδωρος αὔξει ξαϑέα 150 
χϑὼν εὐδαιμονίαν ϑνατοῖς. 

ὦ λευκόπτερε Κρησία stroph. 

πορϑμίς, ἃ διὰ πόντιον 

κῦμ᾽ ἁλίκτυπος ἅλμας 
ἐπόρευσας ἐμὰν ἄνασσαν 155 

ὀλβίων ἀπ᾽ οἴκων, 
κακονυμφοτάταν ὄνασιν. 

ἡ γὰρ ἀπ’ ἀμφοτέρων ἢ 
Κρησίας ἐκ γᾶς δύδορνις 

ἔπτατο κλεινὰς ᾿Αϑήνας, 160 

Μουνίχου δ᾽ ἀκταῖσιν ἐκδή- 
σαντο πλεκτὰς πει--ς «τῶν ἀρ- 
χὰς ἐπ᾽ ἀπείρου τε γᾶς ἔβασαν. 

ἀνθ᾽ ὧν οὐχ ὁσίων ἐρώ- antistr. 
τῶν δεινᾷ φρένας ᾿Ζφροδί- 165 
τας νόσῳ κατεκλάσϑη" 

χαλεπᾷ δ᾽ ὑπέραντλος οὖσα 
συμφορᾷ τεράμνων 

ἀπὸ νυμφιδίων κρεμαστὸν 
ἅψεται ἀμφὶ βρόχον λευ- 110 

κᾷ καϑαρμόξουσα δείρα, 

δαίμονα στυγνὰν καταιδε- 

σϑεῖσα, τὰν δ᾽ εὔδοξον ἀνϑαι- 

ρουμένα φάμαν ἀπαλλάσ- 

σουσά τ᾽ ἀλγεινὸν φρενῶν ἔρωτα. 115 

150 ἵν᾽ & βιόδωρος] Valckenaer, ἕνα βιόδωρος E, ἔνα ὀλβιόδωρος 
A L P, ἵν᾽ ὀλβιόδωρος a BC | ἄξει P | βάϑεα C 181 9vovoig] Brunck, 
ϑεοῖς libri 753 πορϑμός P 754 ἁλίκτυπος) Wakefield, ἁλίκτυπον 
libri | ἄλμας add. vel reser. 1 756 πόρευσας l 757 ὄνησιν P 
758 γὰρ ἐπ᾿ C 78 sq. fort. 7j γὰρ ἀπ᾽ ἀμφιρύτου δὴ (ἀμφιρύτοιο Her- 
werden) Κρησίας γαίας δύσορνις 189 γῆς C 160 ἔπτατο LP, ἕπτατ᾽ 
ἐπὶ AEaBO, ἕπτατ᾽ ἐς Monk. 761 Movvóyov] Hermann, μουνιχίου L, 
μουνυχίου ceteri (μονυχίου B) | δ᾽ ἀκταῖσιν .AEaC, δ᾽ ἐπ’ ἀκταῖσιν BLP 

162 πησμάτων C 1θὅ δεινὰ CLP Τῖ10 ἄἅψετ᾽ ἀμφὶ βρόχον LP, 
ἄψεται βρόχον ἀμφὶ i 111 καϑαρμούξουσα E | δείρᾳ] Markland, 
δέρᾳ libri (δέρη A) 712 στυγνὰν] Nauck, στυγνᾶν A, στυγνὸν ceteri | 
κατεδεσϑεῖσα B 113 τὰν δ᾽] Wilamowitz, τὰν A, τάν τ᾽ ceteri 
714 ἀνθϑαιρουμέναν AP (corr. p) | φάμαν EaBC, φήμαν ALP | ἀπα- 
λάσσουσα Α 715 ἔρωτα] ἔρωτα φρεσὶν A, fort. νόσημα 

$7 om 
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OEPATIAINA. 
ἰοὺ (oU: 

βοηδρομεῖτε πάντες οὗ πέλας δόμων" 

ἐν ἀγχόναις δέσποινα, Θησέως δάμαρ. 

ΧΟ. φεῦ φεῦ, πέπρακται" βασιλὶς οὐκέτ᾽ ἔστι δὴ 

γυνή, κρεμαστοῖφ ἐν βρόχοις ἠρτημένη. 

ΘΕ. οὐ σπεύσετ᾽; οὐκ οἴσει τις ἀμφιδέξιον 780 
σίδηρον, ᾧ τόδ᾽ ἅμμα λύσομεν δέρης; 

ΧΟ. φίλαι, τί δρῶμεν; ἢ δοκεῖ περᾶν δόμους 

λῦσαί v' ἄνασσαν ἐξ ἐπισπαστῶν βρόχων; 
HMIX. τί δ᾽; οὐ πάρεισι πρόσπολοι νεανίαι; 

τὸ πολλὰ πράσσειν οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίου. 785 
GE. ὀρϑώσατ᾽ ἐκτείνοντες ἄϑλιον véxvv: 

πιχρὸν τόδ᾽ οἰκούρημα δεσπόταις ἐμοῖς. 

HMIX. ὄλωλεν ἡ δύστηνος, ὡς κλύω, γυνή; 

ἤδη γὰρ ὡς νεκρόν viv ἐχτείνουσι δή. 

OHZXETr. 

γυναῖκες, ἴστε τίς mov ἐν δόμοις βοή; 790 
ἠχὴ βαρεῖα προσπόλων μ᾽ ἀφίκετο. 
οὐ γάρ τί μ᾽’ ὡς ϑεωρὸν ἀξιοῖ δόμος 
πύλας ἀνοίξας εὐφρόνως προδεννέπειν. 

μῶν Πιτϑέως τι γῆρας εἴργασται νέον ; 

116 ante ἰού ἰού notam ϑεράπαινα et 780, 786 ἄγγελος exhibent 
LP, ante ἰού ἰού notam ἄγγελος (ἐξάγγελος Ea B), ante βοηδρομεῖτε 
et 780, 786 notam τροφός praefigit A, 778, 786 τροφός, 780 χορός 
praescribit E, 780, 786 ἄγγελος a, ante ἰού ἰού et 786 τροφός habet 
C, cfr. schol. τινὲς βούλονται τὴν τροφὸν ἔσωϑεν ταῦτα λέγειν, ἕνιοι δὲ 
ἐξάγγελόν φασι | πάντες om. A | δόμων AE BC LL, δρόμων mut. in δό- 
μῶν, suprascr. yo. δρόμῳ a, ógóuo |1P . 77 ἀγχόναις] fort. ὁρκάναις 

718 οὐκ ἔστι C 180 notam om. C | οὐχ C 782 chori notam 
praefigunt BCL P, hemichorii A Ea | 7; LP | δοκεῖν mut. in δοκεῖ B 

784 hemich. notam habent Aa B CL P, ἕτερον ἡμιχόριον praefigit E | 
πάριτε C “8 τὰ P et mut. in τὸ L | πράττειν A EaBC | βίκ L, 
c in ras. scr. sed ov suprascr. ἢ 186 ἐκτείνοντες a L P, ἐκτείναντες 
AEBC | νεκρὸν LP 788 hemichorii notam praefixi, choro dant 
libri 789 ὡς ϑανοῦσαν ἐκτείνουσί νιν R. Prinz ante 790 fort. 
aliquot chori versus interciderunt 791 7*7] Nauck, ἠχὼ libri, fort. 
ἀχὴ | μ᾽ om. libri, addidit Markland 792 γάρ τοι P | ϑεωρῷ, suprascr. 
yo. καὶ ϑεωρὸν a 193 πύλας a BCL P, πύλαις AE (superser. ας) 5 | 
ἀνοίξας τ᾽ E ἐμφρόνως b 
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πρόσω uiv ἤδη βίοτος, ἀλλ᾽ ὅμως ἔτ᾽ ἂν 195 
λυπηρὸς ἡμῖν τούσδ᾽ ἂν ἐκλίποι δόμους. 

XO. οὐκ ἐς γέροντας ἥδε δοι τείνει τύχη, 

Θησεῦ" νέοι ϑανόντες ἀλγυνοῦσί δε. 

ΘΗ. οἴμοι" τέκνων μοι μή τι συλᾶται βίος: 

ΧΟ. ζῶσιν, ϑανούσης μητρὸς ὡς ἄλγιστά Gor. 800 

ΘΗ. τί φής; ὄλωλεν ἄλοχος; ἐκ τίνος τύχης; 
ΧΟ. βρόχον κρεμαστὸν ἀγχόνης ἀνήψατο. 

ΘΗ. λύπῃ παχνωϑεῖσ᾽ ἢ ἀπὸ συμφορᾶς τινος; 

ΧΟ. τοσοῦτον ἴδμεν" ἄρτι γὰρ κἀγὼ δόμους, 

Θησεῦ, πάρειμι σῶν κακῶν πενϑήτρια. 80ὅ 

ΘΗ. «iat: τί δῆτα τοῖσδ᾽ ἀνέστεμμαι κάρα 
πλεκτοῖσι φύλλοις, δυστυχὴς ϑεωρὸς ὥν; 

χαλᾶτε κλῇϑρα,. πρόσπολοι. πυλωμάτων, 

ἐκλύεϑ᾽ ἁρμούς, ὡς ἴδω πικρὰν ϑέαν 
e 

γυναικός, 5j us κατϑανοῦσ᾽ ἀπώλεσεν. 810 

XO. ἰὼ ἰὼ τάλαινα μελέων κακῶν" 
ἔπαϑες. εἰργάσω 

τοσοῦτον ὥστε τούσδε συγχέαι δόμους. 
αἰαῖ τόλμας, ὦ βιαίῳ ϑανοῦσ᾽ 
ἀνοδίῳ τε συμφορᾷ. σᾶς χερὸς 

πάλαισμα μελέας. 815 
τίς ἄρα σάν, τάλαιν᾽, ἀμαυροῖ ξόαν; 

tetas MÀ —MM M M € 

795 sq. ἔστ᾽ ἂν.. ἐκλίπῃ A, ἔστ᾽ àv etiam B (ἔτ᾽ ἂν superser. b), 
ἐκλίπη etiam ECP 797 τίνει δίκη C 198 ϑανοῦντες BC (corr. 
b)| ἀλγεινοῦσι B 199 οἴμοι aL P, ὥμοι ABC, ᾧμοι E | τις P | συλ- 
λᾶται Α | βίον Reiske 800 ζῶσι BC | ϑανοῦσι P et mut. in ϑανού- 
σης L 802 fort. βρόχου κρεμαστὸν ὁρκάνην 803 παγχνωθϑεῖσ᾽ C | 
ἢ ' zó ELP | τίνος A, τινὸς ceteri 804 δόμους ECLP, δόμοις 
AaB 806 κάραν a 807 πλεκτοῖσιν & 808 κλῇϑρα aL, κλεῖϑροα 
ceteri 809 ἐκλύσαϑ'᾽ (corr. ex ἐχλύσατ᾽ in 44 ἁρμοὺς (ἀρμοὺς A, in 
marg. yo. καὶ ὅρμους a) ὡς ἴδω δυσδαίμονα (ἴδω τὸν δαίμονα BC, ἴδω 
τὴν δυσδαίμονα ἴ) libri, sed post 824 legitur versus ἐκλύεϑ'᾽ ἁρμοὺς ὡς 
ἴδω πικρὰν ϑέαν in aBCLP (non in AE) 810 delet Nauck | ἀπώ- 
Asos P (ἀπώλεσεν p) 811 alterum ἰώ om. C 818 τόλμας ὦ L, 
sed μας ὦ in ras. scr. |, ὦ habet etiam A, om. EaBCP | βιαίῳ] 
Elmsley, βιαίως libri | ϑανοῦσα LL, sed σὰ 1n ras. scr. ! 814 sq. σᾶς 
πάλαισμα μελέας χερός Enger 815 μελαίας corr. in μελέας C 
816 τάλαιναν P, τάλαιν᾽ delevit 1| £ó«v Monk, £o«v libri (ζωήν B) 
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ΘΗ. ὥμοι ἐγὼ πόνων" ἔπαϑον, à πόλις, stroph. 

τὰ μάκιστ᾽ ἐμῶν κακῶν. d τύχα, 
ὥς μοι βαρεῖα καὶ δόμοις ἐπεστάϑης, 

κηλὶς ἄφραστος ἐξ ἀλαστόρων τινός. 820 

κατακονὰ μὲν οὖν ἀβίοτος βίου" 
κακῶν δ᾽ ὦ τάλας πέλαγος εἰσορῶ 
τοσοῦτον ὥστε μήποτ᾽ ἐκνεῦσαι πάλιν 
μηδ᾽ ἐκπερᾶσαι κῦμα τῆσδε συμφορᾶς. 824 
τίνα λόγον τάλας. τίνα τύχαν σέϑεν 826 

βαρύποτμον, γύναι, προσαυδῶν τύχω; 

ὄρνις γὰρ ὥς τις ἐκ χερῶν ἄφαντος εἶ, 
πήδημ᾽ ἐς “ἭΔνδου κραιπνὸν δρμήσασά μοι. 
αἰαῖ αἰαῖ, μέλεα μέλεα τάδε πάϑη. 880 

πρόσωϑεν δέ ποϑὲν ἀνακομίξομαι 
τύχαν δαιμόνων 

ἀμπλακίαισι τῶν πάροιϑέν τινος. 

XO. οὐ σοὶ τάδ᾽, ὦναξ, ἦλϑε δὴ μόνῳ κακά, 
πολλῶν μετ᾽ ἄλλων δ᾽ ὥλεσας κεδνὸν λέχος. 835 

ΘΗ. τὸ κατὰ γᾶς ϑέλω, τὸ κατὰ γᾶς κνέφας antistr. 

μετοικεῖν σκότῳ ϑανὼν ὃ τλάμων, 

817 ΘΗ͂. om. A ὦμοι CLP, ᾧμοι E, οἴμοι α Β (scissa mem- 
brana evanuit in A) πόνων AEBC, παϑέων ab LP | ἔπαϑον C, ὧν 
ἔπαϑον AaBLP, ὦ ἔπαϑον E | πόλις ΑΕ Οὐ, τάλαινα a B P, τάλας 1, 

818 μάκιστ᾽ a, ἢ super «o scr. a?, μήκιστ᾽ ΟἹ κάκιστ᾽ P | τύχα a L P, 
τύχη AEBC 819 ἐφεστάϑης A 891 κατακονὰ AaP, κατακονᾶ 
ELC οὗ mut. in κοτακονὰ B, καταφϑορὰ superscr. p | ἀβίοτος Ac, 
ἀβίωτος ceteri | gíoc | 822 κακὸν P, x«xà L, v add. ! | ὦ Seidler, 
ὦ abLP, ὁ AEBC 823 ὥστε aCL P, ὡς AEB | ἐκνεῦσαι EC 
L P, ἐκπνεύσαι A, ἐκπνεῦσαι B 834 μηδ᾽ EaLP, μήτ᾽ ABC de 
v. 825 vide ad v. 809 897 γύναι AE BC, τλήμων a, τλῆμον LP 
828 ὅστις corr. in ὥς τις B | χειρὺς C 829 εἰς a L P, corr. 1 κραι- 
zvóv Εα ΒΟ, xoszvóv A, πικρὸν LP | μοι AEaLP, που B (yo. μοι 
superscr. b) C 830 αἷ quater AB ECI, bis aL P, «ici ὦ Dindorf | 
alterum μέλεα om. BCL, add. b et in ras. |. | πάϑη τάδε BC 
831 ἀνακομίξζομαι scripto μὲν super uc, B 882 om. C | adscr. τὴν 
πόρρωθεν μου καὶ ἀπροσδοκήτην A 833 πάροιϑε a BL corr. | 
834 chori notam om. A | τόδ᾽ (d superscr. δ)... κακόν BC | ὦναξ a B 
CLP, ἄναξ AE | ἐπῆλθε A, ἦλϑε ceteri 835 δ᾽ om. B (add. b) 
CLP 836 Thesei notam om. A 837 ϑανεῖν (mut. in ϑανὼν I) 
ὁ τλήμων LP ὦ τλῆμον mut. in ὁ τλήμων B, ὁ τλήμων C | σκότῳ 
συνὼν ὁ τλάμων HReiske, ϑανὼν ὁ τλάμων σκότῳ Enger, unde fort. 



49 ETPIIIAOT 

τῆς σῆς στερηϑεὶς φιλτάτης ὁμιλίας" 

ἀπώλεσας γὰρ μᾶλλον ἢ κατέφϑισο. 
τίνα κλύω; πόϑεν ϑανάσιμος τύχα, 840 

γύναι, σάν, τάλαιν᾽, ἔβα καρδίαν; 

εἴποι τις ἂν τὸ πραχϑέν, ἢ μάτην ὄχλον 

στέγει τύραννον δῶμα προσπόλων ἐμῶν; 

ὥμοι μοι δέϑεν 
μέλεος. οἷον εἶδον ἄλγος δόμων. 845 

οὐ τλητὸν οὐδὲ ῥητόν. ἀλλ᾽ ἀπωλόμην" 
ἔρημος οἶκος, καὶ τέκν᾽ ὀρφανεύεται. 
ἔλιπες ἔλιπες, ὦ φίλα 

γυναικῶν ἀρίστα 9' ὁπόσας δρᾷ 
φέγγος ἀελίου 850 

τε καὶ νυκτὸς ἀστερωπὸν σέλας. 

XO. ὦ τάλας, ὦ τάλας" ὅσον κακὸν ἔχει δόμος. 
δάκρυσί μου βλέφαρα 

καταχυϑέντα τέγγεται σᾷ τύχα᾽" 
τὸ Ó' ἐπὶ τῷδε πῆμα φρίσσω πάλαι. 855 

OH. ἔα éx: 

Tí δή ποϑ᾽ ἥδε δέλτος ἐκ φίλης χερὸς 

ἠρτημένη; ϑέλει τι σημῆναι νέον; 

συνὼν ὁ τλάμων σκότῳ 840 τίνα] Kirchhoff, τίνος libri (τίνος δὴ ὃ) | 
κλύω] fort. λέγω | τύχη ΟΡ 841 σάν, τάλαιν᾽, ἔβα] Elmsley, σὰν ἔβα 
(ἐπέβα A E, yo. ἐπέβα b) τάλαινα (τάλαιναν ἢ 848 στύγει E, στέ- 
yov. P | ἐμόν Valckenaer 844 ὦμοι μοι σέϑεν A Eb, ἰώ μοι μοι σέ- 
ὃϑὲεν aBL P, ἰώ μοι σέϑεν C, ὦμοι (vel ἰώ) μοι τάλας, ὦμοι (vel ἰώ) μοι 
σέϑεν Seidler, fort. ὦμοι ἐγὼ τάλας, ὥμοι ἐγὼ σέϑεν 845 ἄλγος 
εἶδον B | δώμων ὁ 846 ἀπολώμν C 848 chori notam praefigunt 
libri, delevit Musgrave | ἔλειπες ἔλειπες ras. mut. in ἔλιπες ἔλιπες A, 
prius ἔλιπες delevit | | ante ἔλιπες supplet αἰαῖ αἰαῖ Kirchhoff, fort. 
ὦμοι μοι addendum 849 ὁπόσαις BP | ὁρᾷ] Nauck, ἐφορᾷ libri 
850 πέμφιξ ἁλίου Enger 861 ἀστερωπὸν σέλας] Jacobs, ἀστερωπὸς 
(ἀστεροπὸς .À.E LL) σελάνα (σελήνα P) libri 852 Thesei notam praef. 
A C, hemichori: a B.L P, correxit Musgrave | ὦ τάλας, superscr. yo. ἰὼ 
τάλας versui antecedenti adiungit, hic à τάλας habet A, ἰὼ τάλας, ὦ 
τάλας a BCL P, ὦ τάλας, ἰὼ τάλας l| ὅσον, ἰὼ τάλας, κακὸν ἔχει δόμος 
Seidler, τάλας ὦ τάλας (cum Hermanno), ὅσον ἔχει δόμος Kirchhoff, ἰὼ 
ἰὼ τάλας (cum Monkio) vel τάλας ὦ τάλας, κακὸν ἔχει δόμος Paley 
854 τέγκεται * σᾶ L | và og aBP | τύχη C 855 τόδ᾽ ἐπὶ BLP | 
ἐπὶ τόδε Α | πάλαι erasum in L, πάλιν C 856 notam Thesei om. 
AC|à5 om. AE | ἡ LP, jóel 857 σημᾶναι BCLP | 962; τί 

ΣΙΩΝ 
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ἀλλ᾽ ἦ λέχους μοι καὶ τέκνων ἐπιστολὰς 

ἔγραψεν ἡ δύστηνος ἐξαιτουμένη ; 

ϑάρσει. τάλαινα᾽ λέκτρα γὰρ τὰ Θησέως 860 

οὐκ ἔστι δῶμά ϑ᾽ ἥτις εἴσεισιν γυνή. 

καὶ μὴν τύποι γε σφενδόνης χρυσηλάτου 

τῆς οὐκέτ᾽ οὔσης τῆσδε προσσαίνουσί με. 

φέρ᾽, ἐξελίξας περιβολὰς σφραγισμάτων 

idc τί λέξαι δέλτος ἥδε μοι ϑέλει. 865 
XO. φεῦ geb: τόδ᾽ αὖ veoyuóv ἐκδοχαῖς 

ἐπιφέρει ϑεὸς κακόν. ἐμοὶ μὲν οὖν 

ἀβίοτος βίου τύχα πρὸς τὸ κρανϑὲν εἴη τυχεῖν. 
ὀλομένους γάρ, οὐκέτ᾽ ὄντας λέγω. 
φεῦ φεῦ, τῶν ἐμῶν τυράννων δόμους. 870 

[ὦ δαῖμον, εἰ πως ἔστι, μὴ σφήλῃς δόμους, 
αἰτουμένης δὲ κλῦϑέί μου" πρὸς γάρ τινος 

οἰωνὸν ὥστε μάντις εἰσορῶ κακοῦ.] 

OH. οἴμοι" τόδ᾽ oiov ἄλλο πρὸς κακῷ κακόν, 
οὐ τλητὸν οὐδὲ λεκτόν. ὦ τάλας ἐγώ. 875 

XO. τί χρῆμα; λέξον, εἴ τί μοι λόγου μέτα. 
ΘΗ. βοᾶ Boà δέλτος ἄλαστα. πὰ φύγω 

βάρος κακῶν; ἀπὸ γὰρ ὀλόμενος οἴχομαι, 

οἷον οἷον εἶδον ἐν γραφαῖς μέλος 
φϑεγγομέναν τλάμων. 880 

ΧΟ. aimi, κακῶν ἀρχηγὸν ἐκφαίνεις λόγον. 

σημανεῖ νέον; Musgrave 858 ἀλλ᾽ ἦτ (x erasum) A 861 δῶμαϑ᾽ 
AEL?P, δώμαϑ᾽ aBCl | εἴσεισι BC 862 τύπος C 863 προσαί- 
νουσι BCP 864 ἑλίξας P 865 κδὲ L ἥδε 1 866 (og» τόδ᾽ 
Weil | ἐκδοχαῖς a, ἐν super ἐκ scr. α, ἐν διαδοχαῖς C 867 ἐπιφέρει 
A Eb, ἐπεισφέρει a BC L P | κακὸν om. L P, supra v. add. ἢ 868 ἀβίο- 
τος AP, ἀβίωτος EaB, ἀβίωτον et τύχαν C | fort. ἀβίοτον βίου τύχαν 
πρὸς τὸ κρανϑὲν ἐλπὶς τυχεῖν 869 ὀλουμένους aBl 871---18 schol. 
B ἕν τισιν οὐ φέρονται οὗτοι, delevit Nauck 871 δαίμων A | σφήλης 
aBCLP, σφάλῃς AEb | δόμον aC 812 δὲ AEaBO, γὰρ LP | γάρ 
τις α COrt. Gà? — 813 οἰωνῶν ex οἰωνὸν fecit A, οἰωνῶν B, οἰωνὸν b E 
aCLP | κακὸν a, οὔ supra ὃν scr. αὖ, κακοῦ LP, κακὸν AEBC 
874 οἷον L | οἷον ἄλγος C 875 οὐ στεκτὸν οὐδὲ λεκτόν Reiske, ma- 
lim οὐ λεχτὸν οὐδὲ στεκτόν, scholium ad v. 846 adscriptum ὃ οὔτε σι- 
ὠπᾶν δύναμαι... οὔτε λέγειν huc refert Barthold | ὦ τάλας ἐγώ, super- 
scr. λείπει τὸ εὗρον τοῦῦο Β' 817 πᾷ AE, xov aBCLP 8718 κα- 
κὸν aP 879 γραφαῖσι 0 880 φϑεγγομέναν) Paley, φϑεγγόμενοτ' 
libi | τλάμων A E, τλήμων ΑΒ ΟΡ, τλῆμον 1, 881 κακὸν P 
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OH. τόδε μὲν οὐκέτι στόματος ἐν πύλαις 
καϑέξω δυδσεκπέρατον., ὀλοὸν 
κακόν" ἰὼ πόλις. 

Ἱπππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη ϑιγεῖν 885 
βίᾳ, τὸ σεμνὸν Ζηνὸς ὄμμ᾽ ἀτιμάσας. 

ἀλλ᾽, ὦ πάτερ Πόσειδον, ἃς ἐμοί more 
ἀρὰς ὑπέσχου τρεῖς, μιᾷ κατέργασαι 

τούτων ἐμὸν παῖδ᾽. ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι 
τήνδ᾽, timeo ἡμῖν ὥπασας δαφεῖς ἀράς. 890 

XO. ἄναξ, ἀνεύχου ταῦτα πρὸς ϑεῶν πάλιν" 
γνώσῃ γὰρ αὖϑις ἀμπλακών. ἐμοὶ πιϑοῦ. 

OH. οὐκ ἔστι᾽ καὶ πρός γ᾽ ἐξελῶ σφε τῆσδε γῆς. 
δυοῖν δὲ μοίραιν ϑατέρα πεπλήξεται 

ἢ γὰρ Ποσειδῶν αὐτὸν εἰς "4i0ov δόμους 895 
ϑανόντα πέμψει τὰς ἐμὰς ἀρὰς σέβων, 
ἢ τῆσδε χώρας ἐκπεσὼν ἀλώμενος 

ξένην ἐπ᾿ αἷαν λυπρὸν ἀντλήσει βίον. 
ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς παῖς δὸς ἐς καιρὸν πάρα, 

Ϊππόλυτος᾽ ὀργῆς δ᾽ ἐξανεὶς κακῆς, ἄναξ 900 

Θησεῦ, τὸ λῷστον σοῖσι βούλευσαι δόμοις. 

ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

κραυγῆς ἀκούσας σῆς ἀφικόμην, πάτερ. 

σπουδῇ" τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ἐφ᾽ ᾧτινι στένεις 
35 0 οὐκ οἶδα, βουλοίμην δ᾽ ἂν ix σέϑεν κλύειν. 

ἔα, τί χρῆμα; σὴν δάμαρϑ' δρῶ, πάτερ, 906 
νεκρόν᾽ μεγίστου ϑαύματος τόδ᾽ ἄξιον" 

f ἣν ἀρτίως ἔλειπον, ἣ φάος τόδε 

882 τόδ΄ ἐμὸν Ab 888 δυσεκπέρατον EaB L P, δυσεκπέραντον 
AC | ὁλοὸν semel AECI, his aBLP 884 ἰὼ] Elmsley, ὦ libri | 
πόλις semel AE, bis aBCLP  . 89885 τῆς ἐμῆς εὐνῆς BCL P, literis 
superscr. corr. ἢ ἔτη 4 ἔτλη A? | ϑιγεῖν A. ϑίγειν A? 888 κατείρ- 
γασαι À 889 φύγη C 890 ἡμῖν postmodum supra versum add. L 

891 ἀνεύχου)] Valckenaer, ἀπεύχου libri 894 μοῖραν mut. in uoi- 
ραιν A 896 δόμους EaBLP, πύλας A 896 σέβων ἀράς Nauck 

897 τῆσδε γῆς C 899 chori notam om. L add. !| καινὸν A και- 
ρὸν A? 901 fort. λῷον 908 σπουδῇ om. C | μέντοι L, sed £v in 
ras. ser. 1 | óvwt A Ea B L, ᾧ νῦν C, ὧτινιν P, ὧτινι νῦν p, à và νῦν 
Christ. pat. 844, ᾧ καταστένεις Barthold, fort. à λίαν στένεις, cfr. 
Med. 929 906 τόδ᾽ L, sed τό postmodum insertum 907 ἕλιπον 
BC | ἣ φάος AE, ἣ φάος A*bC, εἰς φάος aBLP 

"Eten  . c e NN MN 
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οὔπω χρόνον παλαιὸν εἰσεδέρκετο. 
τί χρῆμα πάσχει; τῷ τρόπῳ διόλλυται; 
πάτερ, πυϑέσϑαι βούλομαι σέϑεν πάρα. 910 

[σιγᾷς " σιωπῆς δ᾽ οὐδὲν ἔργον ἐν κακοῖς 

ἡ γὰρ ποθοῦσα πάντα καρδία κλύειν 

κἀν τοῖς κακοῖσι λίχνος οὖσ᾽ ἁλίσκεται. 
οὐ μὴν φίλους γε κἄτι μᾶλλον ἢ φίλους 

κρύπτειν δίκαιον σάς, πάτερ, δυσπραξίας. 915 

ΘΗ. à πόλλ᾽ ἁμαρτάνοντες ἄνθρωποι μάτην, 
τί δὴ τέχνας μὲν μυρίας διδάσκετε 
καὶ πάντα μηχανᾶσϑε κἀξευρίδκετε, 

ἕν δ᾽ οὐκ ἐπίστασϑ᾽ οὐδ᾽ ἐθηράσασϑέ πω, 
φρονεῖν διδάσκειν οἷσιν οὐκ ἔνεστι νοῦς ; 920 

III δεινὸν σοφιστὴν εἶπας, ὅστις εὖ φρονεῖν 
|. τοὺς μὴ φρονοῦντας δυνατός ἐστ᾽ ἀναγκάσαι. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐν δέοντι λεπτουργεῖς, πάτερ, 
δέδοικα μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερβάλῃ κακοῖς. 

ΘΗ. φεῦ, χρῆν βροτοῖσι τῶν φίλων τεχμήριον 925 

σαφές τι κεῖσϑαι καὶ διάγνωσιν φρενῶν, 
ὅστις τ᾽ ἀληϑής ἐστιν ὅς τε μὴ φίλος, 
δισσάς τε φωνὰς πάντας ἀνθρώπους ἔχειν, 

τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δ᾽ ὅπως ἐτύγχανεν, 
ὡς ἡ φρονοῦσα τἄδικ᾽ ἐξηλέγχετο 980 
πρὸς τῆς δικαίας, κοὐκ ἂν ἠπατώμεϑα. 

III. ἀλλ᾽ ἦ τις ἐς σὸν οὖς us διαβαλὼν ἔχει 
φίλων, νοσοῦμεν δ᾽ οὐδὲν ὄντες «itio; 

908 χρόνος παλαιὸς Lehrs 910 πειϑέσϑαι C 911 om. Christ. 
pat. 860—65 (— 907—183), delevit Monk | δ᾽ om. BC 919 καρδία 
πάντ᾽ εἰδέναι Christ. pat. 864 et 2122 916 πολλὰ μαστεύοντες Wake- 
field, cfr. schol. ὦ ἄνϑρωποι πολλὰ ἐπιστάμενοι 917 διδάσκεται E* 
quae manus literas evanidas refinxit 919 ἔνϑ᾽ οὐκ E οὐδὲ ϑηρᾶσϑέ 
B (yo. ϑηράσασϑέ b) L (δὴ post οὐδὲ inseruit 1), οὐδὲ ϑηρᾶσϑαι δὲ C | 
zo in ras. scr. L 920 αἷσιν (literas refinxit m. 2) οὐκ ἔστι E 
922 δυνατὸς L, sed c ex alia litera corr. L vel 1 | ἀναγκάξειν P 
923 λεπτουργεῖς, suprascr. φιλοσοφεῖς A 924 ὑπερβάλη EbCLyp, 
ὑπερβάλλοι A, ὑπερβάλοι a B, ὑπερβάλει P 925 βροτοῖσιν A 
926 διάγνωστον L, cw super στον scr. m. sec. vel tertia 927 ὅστις 
μὴ 1, 928 δισσὰς δὲ ΒΟΡ 929 ἐτύγχανε E 931 οὐκ ἂν B 
κοὐκ ἂν b 932 ἦ EC, i| superscr. εἰ a, εἴ ABL P. * 983 νοσοῦμεν 
δ᾽ L, sed ν δ᾽ in ras. scr. | δ᾽ om. B add. b 
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ἔκ τοι πέπληγμαι" Gol γὰρ ἐκπλήσσουσί us 

λόγοι παραλλάδσοντες ἔξεδροι φρενῶν. 935 

ΘΗ. φεῦ τῆς βροτείας᾽ ποῖ προβήσεται; φρενός" 

τί τέρμα τόλμης καὶ ϑράσους γενήσεται; 

εἰ γὰρ κατ᾽ ἀνδρὸς βίοτον ἐξογκώσεται, 

ὁ δ᾽ ὕστερος τοῦ πρόσϑεν εἰς ὑπερβολὴν 
πανοῦργος ἔσται, ϑεοῖσι προσβαλεῖν χϑονὶ 940 
ἄλλην δεήσει γαῖαν, ἣ χωρήσεται 

[τοὺς μὴ δικαίους καὶ κακοὺς πεφυχότας.]. 
σκέψασϑε δ᾽ ἐς τόνδ᾽, ὅστις ἐξ ἐμοῦ γεγὼς 
ἤσχυνε τἀμὰ λέκτρα κἀξελέγχεται 

πρὸς τῆς ϑανούσης ἐμφανῶς κάκιστος ὦν. 945 

δεῖξον δ᾽, ἐπειδή γ᾽ ἐς μίασμ᾽ ἐλήλυϑα, 
τὸ σὸν πρόσωπον δεῦρ᾽ ἐναντίον πατρί. 
σὺ δὴ ϑεοῖσιν ὡς περισσὸς ὧν ἀνὴρ 

ξύνει; σὺ σώφρων καὶ κακῶν ἀκήρατος; 

οὐκ ἂν πιϑοίμην τοῖσι Goig κόμποις ἐγὼ 950 
ϑεοῖσι προσϑεὶς ἀμαϑίαν φρονεῖν κακῶς. 

ἤδη νυν αὔχει καὶ δι’ ἀψύχου βορᾶς 

σίτοις καπήλευ᾽, Ὀρφέα v ἄνακτ᾽ ἔχων 

βάκχευε πολλῶν γραμμάτων τιμῶν καπνούς" 

ἐπεί γ᾽ ἐλήφϑης. τοὺς δὲ τοιούτους ἐγὼ 955 
φεύγειν προφωνῶ πᾶσι" ϑηρεύουσι γὰρ 

δεμνοῖς λόγοισιν, αἰσχρὰ μηχανώμενοι. 

τέϑνηκεν ἦδε' τοῦτό σ᾽ ἐκσώσειν δοκεῖς; 
ἐν τῷδ᾽ ἁλίσκῃ πλεῖστον, ὦ κάκιστε σύ" 
ποῖοι γὰρ ὅρκοι κρείσδονες, τίνος λόγοι 960 

τῆσδ᾽ ἂν γένοιντ᾽ ἄν, ὥστε σ᾽ αἰτίαν φυγεῖν; 

984 5] τοι Εἰ | ἐκπλήσουσι L | uo! A 988 παραλάσσοντες a 
936 πῆ C 941 ἢ A, ἡ ELP, ἣ A?l 942 delevi | τὰς μὴ B 
948 σκέψασθαι A corr. A? | sig τὸν C 946 ἐς hic 4 | ἐλήλυϑα] 
Musgrave, ἐλήλυϑας libri 949 κακῶν τ᾽ C 950 πυϑοίμην mut. 
ras. in πιϑοίμην A, πυϑοίμην E 951 ἀϑίαν in ἀμαϑίαν mut. L 
952 ἤδη parum accommodatum putat Matthiae | νῦν LL, νῦν ceteri 
952 sq. fort. σίτοις vvv αὔχει (sic Nauck)..ó0&av καπήλευ᾽ 953 óg- 
φέως (ὀρφέ᾽ ὡς A?) ἄνακτ᾽ A 954 καπνοῖς Α corr..A? 9586 προσ- 
φωνῶ Ο] ϑηρεύσουσι A 908 τοῦτ᾽ ἐχσώσειν C  ἐκσώξειν E 989 su- 
spectus | πλεῖστον B superscr. μᾶλλον ὃ 960 τίνος] scripsi, τίνες 
libri 961 γένοιτ᾽ ACP 
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μισεῖν σε φήδεις τήνδε xai τὸ δὴ νόϑον 

toig γνησίοισι πολέμιον πεφυκέναι" 

κακὴν ἄρ᾽ αὐτὴν ἔμπορον βίου λέγεις, 
εἰ δυσμενεία σῇ τὰ φίλτατ᾽ ὥλεσεν. 905 
ἀλλ᾽ ὡς τὸ μῶρον ἀνδράσιν μὲν οὐκ ἔνι, 
γυναιξὶ δ᾽ ἐμπέφυκεν; οἷδ᾽ ἐγὼ νέους 
οὐδὲν γυναικῶν ὄντας ἀσφαλεστέρους, 

ὅταν ταράξῃ Κύπρις ἡβῶσαν φρένα" 

τὸ δ᾽ ἄρσεν αὐτοὺς ὠφελεῖ προσκείμενον. 070 
νῦν οὖν tí ταῦτα σοῖς ἁμιλλῶμαι λόγοις 

νεχροῦ παρόντος μάρτυρος σαφεστάτου; 

ἔξερρε γαίας τῆσδ᾽ ὅσον τάχος φυγάς, , 
καὶ μήτ᾽ ᾿άἀϑήνας τὰς ϑεοδμήτους μόλῃ:, 

μήτ᾽ εἰς ὅρους γῆς ἧς ἐμὸν κρατεῖ δόρυ. 97 
εἰ yàg παϑών ys σοῦ τάδ᾽ ἡσσηϑήσομαι, 
οὐ μαρτυρήσει μ᾽ Ἴσϑμιος Σίνις ποτὲ 
κτανεῖν ἑαυτόν, ἀλλὰ κομπάξειν μάτην, 

οὐδ᾽ αἱ ϑαλάσσῃ σύννομοι Σκιρωνίδες 
φήσουσι πέτραι τοῖς κακοῖς μ᾽ εἶναι βαρύν. 980 

ΧΟ. οὐκ οἷδ᾽ ὅπως εἴποιμ᾽ ἂν εὐτυχεῖν τινα 
ϑνητῶν᾽ τὰ γὰρ δὴ πρῶτ᾽ ἀνέστραπται πάλιν. 

1Π. πάτερ, μένος μὲν ξύστασίς τε σῶν φρενῶν 

δεινή" τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ἔχον καλοὺς λόγους, 
εἴ τις διαπτύξειεν, οὐ καλὸν τόδε. 985 

ἐγὼ δ᾽ ἄκομψος εἰς ὄχλον δοῦναι λόγον, | 

σι 

962 μισεῖν ys P, μισεῖν os L, sed v cs in ras. scr. ὦ 963 γνη- 
σίοισι Ea BC L, γνησίοισιν Α, γνησίοις cov Ρ 964 ἀρ’ B λέγεις] y 
in ras. pro ξ A 965 ἡ δυσγένεια σὴ A 1) δυσμένεια σὴ A?, εἰ Óvo- 
μενεία σὴ B εἰ δυσμενείᾳ σῆ et superscr. yg. δυσγενεία b  δυσμενίᾳ C , 
φίλα τ᾽ ὥλεσεν E (φίλα τ᾽ rescr. E?) | φίλτατ᾽] «v' in ras. L | ἀπώλεσεν 
B, ἀπώλεσε C 966 ἀνδράσι aBCL P, corr. bp 961 éuzxégvw P 
971 τί οὖν P, καίτοι Barthold 912 παρὸν P 918 ἔξαιρε C, ἔξερρε 
L, sed ultimum s in ras. scr. 1 φυγὰς τάχος 4( — 975 ὅρον B ὅρους b 

976 fort. γ᾽ ἐκ | ἡττηϑήσομαι E, εἱσσηϑήσομαι P corr. p 917 οὐ 
γὰρ Α, γὰρ del. A* μίϑμιος C | σίννις ΟΡ 918 χτανεῖν γε αὐτὸν E 

919 οὐδ᾽ ἐν θαλάσσῃ A, οὐδ᾽ αἱ (αἱ ex s ut vid. corr. L) ϑαλάσσης 
(cy superscr. b) Ea BCLP | σκιρωνίδες c, σκιρρωνίδες IL, σκειρωνίδες 
ceteri 982 δὴ om. C 988 ξύντασις Herwerden | τε postmodum in- 
seruit L 984 ἔχω P ἔχον p | καλοὺς A Ea, πολλοὺς, superscr. yg. 
καλοὺς B 986 ἄκομπος P corr. p | λόγον a BC L P, λόγους A, λό- 
γους ex λόγον fecit E, ovg super ov et yo. ἀναιδιῶν superscr. b 
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ἐς ἥλικας δὲ κὠλίγους σοφώτερος. 
ἔχει δὲ μοῖραν καὶ τόδ᾽" οὗ γὰρ ἐν σοφοῖς 
φαῦλοι παρ᾽ ὄχλῳ μουσικώτεροι λέγειν. 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη, ξυμφορᾶς ἀφιγμένης, 990 
γλῶσσάν u' ἀφεῖναι. πρῶτα δ᾽ ἄρξομαι λέγειν, 
ὅϑεν μ᾽ ὑπῆλϑες πρῶτον ὡς διαφϑερῶν 
οὐκ ἀντιλέξοντ᾿. εἰσορᾶς φάος τόδε 

καὶ γαῖαν" ἐν τοῖσδ᾽ οὐκ ἔνεστ᾽ ἀνὴρ ἐμοῦ, 
οὐδ᾽ ἣν σὺ μὴ φῇς, δωφρονέστερος γεγώς. 99ὅ 
ἐπίσταμαι γὰρ πρῶτα μὲν ϑεοὺς σέβειν, 
φίλοις τε χρῆσϑαι μὴ ἀδικεῖν πειρωμένοις, 
ἀλλ᾽ οἷσιν αἰδὼς μήτ᾽ ἐπαγγέλλειν κακὰ 

τ᾿ ἀνϑυπουργεῖν αἰσχρὰ τοῖς κεχρημένοις" 

οὐκ ἐγγελαστὴς τῶν ὁμιλούντων, πάτερ, "A χθ00 
ἀλλ᾽ αὑτὸς οὐ παροῦσι κἀγγὺς ὧν φίλοις. 
ἑνὸς δ᾽ ἄϑικτος, ᾧ μὲ νῦν ἑλεῖν δοκεῖς" 
λέχους γὰρ ἐς τόδ᾽ ἡμέρας ἁγνὸν δέμας" 

κοὐκ οἶδα πρᾶξιν τήνδε πλὴν λόγῳ κλύων 
γραφῇ τε λεύσσων" οὐδὲ ταῦτα γὰρ σκοπεῖν 1005 
πρόϑυμός εἰμι, παρϑένον ψυχὴν ἔχων. 
καὶ δὴ τὸ σῶφρον τοὐμὸν οὐ πείϑει σ᾽ ἴσως" 
δεῖ δή σὲ δεῖξαι τῷ τρόπῳ διεφϑάρην. 

πότερα τὸ τῆσδε σῶμ᾽ ἐκαλλιστεύετο 
πασῶν γυναικῶν; ἢ σὸν οἰκήδειν δόμον 1010 

ἔγκληρον εὐνὴν προσλαβὼν ἐπήλπισα: 

987 κὠλίγους a, κὠλίγους L, καὶ ὁλίγους A, καὶ ὀλίγους Ε ΒΟ, 
κὐὀλίγους P 988 δὲ μοῖραν] fort. δ᾽ ἀμοιβὴν 990 ξυμφορᾶς E, 
συμφορᾶς ceteri 991 γλῶσαν P corr. p 992 ἐπῆλϑες Markland | 
πρῶτον A Ea et Christ. pat. 520, πρότερον B (yo. πρῶτον b) CLP 
993 οὐχ] Markland, κοὺκ libri, cfr. schol. περισσὸς ὁ καί 995 gijc 
ALb, φὴς EaBP 996 ϑεὸν b 997 μὴ ἀδικεῖν A EabOC, μὴ δ᾽ 
ἀδικεῖν B, μὴ ᾿δικεῖν LP | πειρώμενος E 998 ἐπαγγέλλειν] Milton, 
ἀπαγγέλλειν libri (ἀπαγγέλειν AL) 999 roig κεχρημένοις] scripsi, 
τοῖσι χρωμένοις libri 1000 κοὐκ B | ἐκγελαστὴς C 1001 org i.e. 
αὑτὸς} Valekenaer, αὐτὸς libri | κ᾿ ἐγγὺς C | φίλοις BLP, φίλος A Ea 
(yo. καὶ φίλοις αὖ C 1002 à] οὗ Tournier | ἑλεῖν A ΕΑ ΟΡ, ἔχειν B 
(yo. ἑλεῖν b) L 1003 λέχος in λέχους mut. L vel! | cfr. Christ. 
pat. 521 ἁγνὸν ἐς τόδ᾽ ἡμέρας δέμας 1004 xoóx a BCL P, οὐκ A E | 
λόγῳ] μόνον C 1006 λεύσων BP (corr. b) 1007 καὶ δὴ AaCP, 
*0ó7 L(.e. καὶ δὴ), εἰ δὴ 0, κεὶ μὴ Εἰ 1008 δείξω corr. in δεῖξαι B 

1011 ἄκληρον ὃ [εὐνῇ A, yo. εὐνῇ b | ἐπήρπισα P (corr. p) 
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[μάταιος ἄρ᾽ qv, οὐδαμοῦ μὲν οὖν φρενῶν.] 
ἀλλ᾽ ὡς τυραννεῖν ἡδὺ τοῖσι σώφροσιν; 
ἥκιστα τιμὴ τὰς φρένες ὁὀιέφϑομεν 

ϑνητῶν ὅσοισιν ἁνδάνει μοναρχία. 101ὅ 
ἐγὼ δ᾽ ἀγῶνας μὲν κρατεῖν ᾿Ελληνικοὺς 
πρῶτος ϑέλοιμ᾽ ἄν, ἐν πόλει δὲ δεύτερος 
σὺν τοῖς ἀρίστοις εὐτυχεῖν ἀεὶ φίλοις. 
πράσσειν τε γὰρ πάρεστι κίνδυνός v ἀπὼν 
κρείσσω δίδωσι τῆς τυραννίδος χάριν. 1020 

ὃν οὐ λέλεκται τῶν ἐμῶν, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔχεις" 
εἰ μὲν γὰρ ἦν μοι μάρτυς οἷός εἰμ’ ἐγώ, 
καὶ τῆσδ᾽ ὁρώσης φέγγος ἠγωνιζόμην, 
ἔργοις ἂν εἶδες τοὺς κακοὺς διεξιών" 

νῦν δ᾽ ὅρκιόν Go. Ζῆνα καὶ πέδον χϑονὸς 1025 

ὄμνυμι τῶν σῶν μήποϑ᾽ ἅψασϑαι γάμων 
μηδ᾽ ἂν ϑελῆσαι μηδ᾽ ἂν ἔννοιαν λαβεῖν. 
ἦ τἄρ᾽ ὀλοίμην ἀκλεὴς ἀνώνυμος, 
[ἄπολις ἄοικος, φυγὰς ἀλητεύων χϑονός,] 

καὶ μήτε πόντος μήτε γῆ δέξαιτό μου 1080 

σάρκας ϑανόντος. εἰ κακὸς πέφυχ᾽ ἀνήρ. 

εἰ δ᾽ ἥδε δειμαίνουσ᾽ ἀπώλεσεν βίον 
οὐκ οἶδ᾽ * ἐμοὶ γὰρ οὐ ϑέμις πέρα λέγειν. 
ἐσωφρόνησε δ᾽ οὐκ ἔχουσα σωφρονεῖν, 

1012 delevi | &p mut. in &g' L, ἄρ A, ἄρ᾽ BC οὐδαμοῦ μὲν οὖν 
φρονῶν aB (ἦν ut schol. adser. b), οὐδαμοῦ uiv ἦν φρονῶν AE, οὐ- 
δαμοῦ μένων φρονῶν C, κοὐδαμοῦ uiv οὖν φρονῶν L, οὐδαμοῦ uiv 
φρονῶν P. φρενῶν ex scholio οὐδαμοῦ συνέσεως 7" ἐγώ effecit Mark- 
land 1013sq. σώφροσι et διέφϑορε 4) 1014 τιμὴ] scripsi, y. εἰ μὴ libri 
διέφϑειρεν A, διέφϑοραν [ 1016 κρατῶν B yo. κρατεῖν superscr. b 

1018 εὐτυχεῖν) fort. εὐϑενεῖν 1019 πράσσειν vt γὰρ A«, πράσσειν 
γὰρ εὖ Ea* BCLP|v AEa, δ᾽ BCLP | &xóv P corr. » 1020 τοῖς 
τυραννίδος A 1021 ἕν in ras. scr. L | ἔχοις P corr. p 1023 καὶ] 
ἢ Wilamowitz 1024 εἷλες Reiske | καλοὺς C 1025 χϑονὸς mé- 

δον A 1026 γάμων) λεχῶν Nauck 1027 μὴ δ᾽ εἰς Évvowev P | 
ἔνοιαν LL corr. 1 1098 ἢ τὰρ A, T v &Xg a, ἦ τἄρ᾽ ECP (γ᾽ add. p), 
ἤ v ἄρ᾽ B (7 v ἀρ’ U) ἤ v ἀρ᾽ L | ὀλοίμαν D, ὀλοίμην ἄπολις B, ὀλοί- 
μην γὰρ C 1029, quem om. Christ. pat. 526---29 (— v. 1021--29), 
delevit Valckenaer | ἄπολις om. C | ἁλιτεύων P | χϑονός) Boissonade, 
q9óvo libri, cfr. 1048 1032 ἀπώλεσε BC 1033 πέρα ϑέμις E | 
λέγειν πέρα l 1034 ἐσωφρόνησε δ᾽ A Eab, ἐσωφρόνησεν (om. δ᾽) 
BCL P | yo. οὐχ ἑκοῦσα schol. a B 

Euripides, Hippolytus. 4 
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ἡμεῖς δ᾽ ἔχοντες οὐ καλῶς ἐχρώμεϑα. 1035 
XO. ἀρκοῦσαν εἷπας αἰτίας ἀποστροφήν, 

ὅρκους παρασχών, πίστιν οὐ σμικράν, ϑεῶν. 

ΘΗ. ἂρ’ οὐκ ἐπῳδὸς καὶ γόης πέφυχ᾽ ὅδε, 
ὃς τὴν ἐμὴν πέποιϑεν εὐοργησίᾳ 
ψυχὴν κρατήσειν τὸν τεκόντ᾽ ἀτιμάσας; 1040 

IIl. καὶ σοῦ ys κάρτα ταῦτα ϑαυμάξω, πάτερ" 

εἰ γὰρ σὺ μὲν παῖς 509', ἐγὼ δὲ σὸς πατήρ, 
ἔκτεινά τοί σ᾽ ἂν κοὐ φυγαῖς ἐξημίουν, 
εἴπερ- γυναικὸς ἠξίους ἐμῆς ϑιγεῖν. 

ΘΗ. ὡς ἄξιον τόδ᾽ εἶπας" οὐχ οὕτω ϑανῇ. 1045 

ὥσπερ σὺ σαυτῷ τόνδε προύϑηκας vóuov: 
ταχὺς γὰρ “Ἧιδης ῥᾷστος ἀνδρὶ δυσσεβεῖ" 

ἀλλ᾽ ἐκ πατρῴας φυγὰς ἀλητεύων χϑονὸς 
ξένην ἐπ’ αἷαν λυπρὸν ἀντλήσεις βίον" 
[μισϑὸς γὰρ οὗτός ἐστιν ἀνδρὶ Óvccsfei.] 1050 

IIl. οἴμοι, τί δράσεις; οὐδὲ μηνυτὴν χρόνον 
δέξῃ xo9' ἡμῶν, ἀλλά μ’ ἐξελᾷς χϑονός; 

ΘΗ. πέραν γε πόντου καὶ τόπων ᾿Ατλαντικῶν, 

εἴ πως δυναίμην, ὡς σὸν ἐχϑαίρω κάρα. 

III. οὐδ᾽ ὅρκον οὐδὲ πίστιν οὐδὲ μάντεων 1055 
φήμας ἐλέγξας ἄκριτον ἐκβαλεῖς us γῆς; 

ΘΗ. ἡ δέλτος ἥδε κλῆρον οὐ δεδεγμένη 
κατηγορεῖ σου πιστά" τοὺς δ᾽ ὑπὲρ κάρα 

φοιτῶντας ὄρνεις πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 
III. ὦ ϑεοί, τί δῆτα τοὐμὸν οὐ λύω στόμα. 1000 

1038 οὐ γοῆς πέφυκ᾽ ΕἼ | πέφυκ᾽ A 1039 εὐοργήσια ut vid. A, 
εὐορκία A*, εὐοργησίᾳ P et mut. in εὐορκησίᾳ EaB L, εὐορκησίᾳ Cp 
1040 κρατή κε A, κρατήσειν A* et ceteri 1041 ταῦτα κάρτα L, 
πάντα ταῦτα Ρ᾽] ταῦτα om. C 1044 ἠξίουν A, ἠξίους 458 C, ἠξίους 
σ᾽ E, ἠξίους γ᾽ a, ἠξίουν σ᾽ a* LP, ἠξίουν σ᾽ et ἠξίουν γ᾽ b, ἠξίουσ᾽ 0 

1046 quem post 1048 collocat Weil (deletis versibus 1049 sq.), delet 
Wheeler 1047 δυσσεβεῖ AE, δυστυχεῖ ΒΟΙΡ 1048 ἁλιτεύων P 

1050 οὗτός ἐστιν A Ea, ἐστιν οὗτος BCLP | δυσεβεῖ A B | schol. ἐν 
πολλοῖς οὐ φέρεται οὗτος ὁ ἴαμβος, versum abiecit Nauck 1068 καὶ 
τόπων B (superscr. yo. τερμόνων) 6,» (xol τόπον P), τερμόνων Aa, 
τερμόνων τ᾽ E (superscr. yo. τόπων) 1054 ὡς τὸν P corr. p — 1055 
ὄρκων BC (corr. b) 1056 ἐλέγχων Eab | ἐκβαλεῖν AA corr. 4", ἐκ- 
βαλῆ P corr. p 1058 κατηγορεῖν ras. in κατηγορεῖ mut. Α 1059 
ὄρνεις AB, ὄρνις EaBCLP . 1060 λύω] Elmsley, λύσω libri 
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ὅστις γ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν, oUc σέβω, διόλλυμαι; 
οὐ δῆτα πάντως οὐ πίϑοιμ᾽ ἂν οὕς μὲ δεῖ, 

μάτην δ᾽ ἂν ὅρκους συγχέαιμ᾽ oUg ὥμοσα. 
ΘΗ. οἴμοι, τὸ σεμνὸν ὥς μ᾽ ἀποκτείνει τὸ σόν. 

οὐκ εἶ πατρῴας ἐκτὸς ὡς τάχιστα γῆς; 1065 
III. moi δῆϑ᾽ ὁ τλήμων τρέψομαι; τίνος ξένων 

δόμους ἔσειμι τῇδ᾽ ἐπ᾽ αἰτίᾳ φυγών; 
ΘΗ͂. ὅστις γυναικῶν λυμεῶνας ἥδεται 

ξένου: κομίξων καὶ ξυνοικούρους κακῶν. 

IIl. «ai: πρὸς ἧπαρ δακρύων τ᾽ ἐγγὺς τόδε, 1010 
εἰ δὴ κακός ys φαίνομαι δοκῶ τέ δοι. 

ΘΗ. τότε στενάξειν καὶ προγιγνώδσκειν 66 χρὴν 

ὅτ᾽ ἐς πατρῴαν ἄλοχον ὑβρίζειν ἔτλης. 
1Π. ὦ δώματ᾽, εἴϑε φϑέγμα γηρύσαισϑέ μοι 

καὶ μαρτυρήσαιτ᾽ εἰ κακὸς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 1075 
ΘΗ. ἐς τοὺς ἀφώνους μάρτυρας φεύγεις σοφῶς" 

τὸ δ᾽ ἔργον οὐ λέγον δὲ μηνύει κακόν. 
III. ge: 

εἴϑ᾽ ἦν ἐμαυτὸν προσβλέπειν ἐναντίον 
στάνϑ᾽, ὡς ἐδάκρυσ᾽ οἷα πάσχομεν κακά. 

ΘΗ. πολλῷ ys μᾶλλον σαυτὸν ἤσκχησας σέβειν 1080 
ἢ τοὺς τεχόντας ὅσια δρᾶν δίκαιος ὥν. 

IIl. à δυστάλαινα μῆτερ, ὦ πικραὶ γοναί: 
μηδείς mov εἴη τῶν ἐμῶν φίλων νόϑος. 

1061 ὑφ᾽ ὑμῶν EaCL, ὑφημῶν A, ὑφ᾽ ἡμῶν ΒΡ 1062 πί- 
ϑοιμ᾽ mut. in πείϑοιμ᾽ A, πύϑοιμ᾽ ΕἼ] οἷς P 1068 fort. ὄρκον.. ὃν 
1064 ἀποκτείνει A E, ἀποκτενεῖ αΒ (yo. ἀποκτείνει b) ΟΡ 1065 ὡς 
τάχιστα γῆς ἐκτὸς LP 1066 δῆϑ᾽ ὁ A Eab, δῆτα BCLP | λῆμον 
mut. in τλήμων B, τλάμων C 1067 εἔσειμι CLP | φεύγων P 
1069 ξυνοικούρους IL D, ξυνοικουροὺς C, συνοικουροὺς A Ea, συνοικουρ- 
γοὺς B | κακῶν] δόμων Wilamowitz 1070 fort. αἰαζ΄ | χρίμπτει πρὺς 
ἧπαρ | δακρύον Ed s^om. C 1071 κακός γε A Eab, κακός τε BLP, 
κάχκιστός τε C | φαίνομαι τεκόντι σοί kh. Prinz 1072 τότε δὴ BC | 
προγινώσκειν ΑΒΟΡῚ σ᾽ éyoijv A EaCb, ἐχρῆν BLP ιτ101456. γηρύ- 
σαισϑε (αι ex alia litera factum) et μαρτυρήσατ᾽ mut. in μαρτυρήσαιτ᾽ L, 
γηρύσεσϑε et uaorvoncsv  A«BC, γηρύεσϑε. . μαρτυρήσατ᾽ E, γηρύσεσϑε 
εἰ μαρτυρήσατ᾽ P 1076 ἀφϑύγγους A | φεύγει A | σαφῶς, scripto o 
super «, cum gl. σοφιστικῶς «, cfr. schol. yo. σοφῶς ἵν᾽ ἡ σοφιστικῶς, 
σαφῶς ceteri 1077 τόδ᾽ LP, τὸ δ᾽ ceteri | δεικνύει B (yo. μηνύει 
b ὁ 1079 πάσχομαι C 1082 μήτηρ B (μῆτερ ") 

4 
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ΘΗ, οὐχ ξλξετ᾽ αὐτόν, δμῶες; οὐκ ἀκούετε 
πάλαι ἕξενοῦσϑαι τόνδε προυννέποντά με; 1085 

IIl. κλαίων τις αὐτῶν ἄρ᾽ ἐμοῦ τεϑίξεται" 
|. σὺ δ᾽ αὐτός, εἴ σοι 9uuóc, ἐξώϑει χϑονός. 

ΘΗ. δράσω τάδ᾽, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσῃ λόγοις" 

οὐ γάρ τις οἶκτος σῆς μ᾽ ὑπέρχεται φυγῆς. 
1Π. ἄραρεν, ὡς ἔοικεν" ὦ τάλας ἐγώ" 1090 

ὡς οἶδα μὲν ταῦτ᾽, οἶδα δ᾽ οὐχ ὅπως φράσω. 
ὦ φιλτάτη μοι δαιμόνων Μητοῦς κόρη, 
σύνϑακε, συγκύναγε, φευξόμεσϑα δὴ 

κλεινὰς ᾿ϑήνας. ἀλλὰ χαίρετ᾽, à πόλις 
καὶ γαῖ᾽ Ἐρεχϑέως᾽" ὦ πέδον Τροιξήνιον, 1095 
ὡς ἐγκαϑηβᾶν πόλλ᾽ ἔχεις εὐδαίμονα, 
χαῖρ᾽ ὕστατον γάρ 6' εἰσορῶν προσφϑέγγομαι. 
ἴτ᾽ ὦ νέοι μοι τῆσδε γῆς ὁμήλικες. 
προσείπαϑ' ἡμᾶς καὶ προπέμψατε χϑονός" 
ὡς οὔποτ᾽ ἄλλον ἄνδρα σωφρονέστερον 1100 
ὄψεσϑε, κε μὴ ταῦτ᾽ ἐμῷ δοκεῖ πατρί. 

stroph. 

XO. 4 μέγα μοι τὰ ϑεῶν μελεδήμαϑ'᾽, ὅταν φρένας &A91, 
λύπας παραιρεῖ" 

ξύνεσιν δέ τιν᾽ ἐλπίδι κεύϑων 110ὅ 

λείπομαι ἔν ve τύχαις ϑνατῶν καὶ ἐν ἔργμασι λεύσσων" 

ἄλλα γὰρ ἄλλοϑεν ἀμείβεται, 

μετὰ δ᾽ ἵσταται ἀνδράσιν αἰὼν 
πολυπλάνητος αἰεί. 1110 

1084 ἐξέλετ᾽ B corr.b. 1085 τῶδε L P (corr. p) | προὐνέποντα ΒΟ 
1086 τεϑίξεται A, ys ϑίξεται ceteri 1088 τάδε A, fort. τόδ 1089 
ὑπέργεται a B CLP, ἐπέρχεται A E | fort. φρενός 1090 ἄρηρεν 0 1092 
κόρα aBCLP 1098 συνκύναγε BL (συν in ras. L), συγκύνηγε C | 
φευξόμεσϑα L, φευξόμεθα P, φευξούμεσϑα Aa, φευξούμεϑα EBC 
1094 χαίρετ᾽, ὦ] Porson, χαιρέτω libri 1095 γᾷ A E | ἐρεχϑέος AC 
(o super o scr. C) 1097 ὕστερον B (yo. ὕστατον b) C| σ᾽ om. AEC 

1098 ὁμίλικες C 1099 προπέμψατ᾽ ἐκ Herwerden 1100 οὔποτ᾽ 
L, sed οὔπο in ras. scr. L vel! 1101 ταῦτα τὠμῶ C 1104 παρ- 
αινεῖ C, παραίρει IL (corr. ἢ 1107 ἔρμασι B | λεύσων A, βλέπων B 
(λεύσσων superscr. b C 1108 ἄλλα, scripto ἡ super «, E | ἄλλοτ᾽ LP 

1109 ἤστατ᾽ BC et L, sed ' in ras. scr. |, quae manus etiam ἀνδρά- 
σιν in ras. scr. 1110 αἰεὶ a B CP, ἀεὶ AEL 
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εἴϑε μοι εὐξαμένα ϑεόϑεν τάδε μοῖρα παράσχοι, antistr. 
τύχαν μετ᾽ ὄλβου 
καὶ ἀκήρατον ἄλγεσι ϑυμόν'" 

δόξα δὲ μήτ᾽ ἀτρεκὴς μήτ᾽ αὖ παράσημος ἐνείη 1116 
ῥάδια δ᾽ ἤϑεα τὸν αὔριον 

μεταβαλλομένα χρόνον αἰεὶ 
βίοτον εὐτυχοίην. 

stroph. 
οὐκέτι γὰρ καϑαρὰν φρέν᾽ ἔχω và παρ᾽ ἐλπίδα λεύσσων, 
ἐπεὶ τὸν ᾿Ελλανίας 1191 

φανερώτατον ἀστέρα γαίας 

εἴδομεν εἴδομεν ἐκ πατρὸς ὀργᾶς 

ἄλλαν ém αἷαν ἱέμενον. 1128 
ὦ ψάμαϑοι πολιήτιδος ἀκτᾶς, 
ὦ δρύμ᾽ ὄρειος, ὅϑι κυνῶν 
ὠκυπόδων μέτα ϑῆρας ἔναιρεν 

Zíxvvvvav ἀμφὶ σεμνάν. 1180 

οὐκέτι συξυγίαν πώλων ᾿Ενετᾶν ἐπιβάσῃ antistr. 

τὸν ἀμφὶ “ίμνας τρόχον 

κατέχων ποδὶ γυμνάδος ἵππου. 
μοῦσα δ᾽ ἄυπνος ὑπ᾽ ἄντυγι χορδᾶν 1188 
λήξει πατρῷον ἀνὰ δόμον" 

ἀστέφανοι δὲ κόρας ἀνάπαυλαι 

1111 μοι] μι P | παράσχοις C — 1114 ἀκήρατον A E, ἁκήραον L, 
ἀγήραον B (yo. ἀκήρατον superscr. b) aCP 1115 δὲ μήτ᾽ L, sed ἡ 
in ras. complurium literarum scr. ὦ | ἂν παράσιμος C 1117 μετα- 
βαλλομένη C, μεταβαλόμενα P | αἰεὶ Al, ἀεὶ ceteri 1118 βίοτον 
εὐτυχοίην] Weil, βίον (βίω B, ov superscr. b) συνευτυχοίην libri 
1120 τὰ παρ᾽ ἐλπίδα] Hartung, zeosizmión AELP, παρὰ δ᾽ ἐλπίδα 
a BC λεύσσων AE, λεύσω DB (λεύσσων b) C, λεύσσω α, Ὁ (λεύσσων l) 

1121 ἐπὶ Α 1122 ἀστέρα γαίας) Hartung, ἀστέρ᾽ ἀϑήναις A, d. 
ἀϑήνας ECLP, ἀ. ἀϑάνας B (n super & scr. b), ἀ. ἀϑήνης a 
1125 ióusvov C, ἱέμενος P 1126 πολίτιδος P, fort. πολιάτιδος 

1127 δρύμ᾽] scripsi, δρυμὸς libri | ὄριος C 1129 ὠκυπόδων μέτα... 
ἔναιρεν] Blomfield (ϑεᾶς delevit Brunck), ὠκυπόδων ἑἐπέβας (ἐπέβα LP) 
ϑεᾶς μέτα... ἐναίρων libri 1180 δίχτυναν ABL, δίκτυν C | post 
óixvvvov suprascr. γὰρ | 1181 συξζυγία A, συξυγίαν L συξυγία, 
scripto ἂν super «, | | πώλων ex πόλων fecit | | ἐνετῶν C 1133 
λίμνης C 1134 γυμνάδος ἵππου] Reiske, γυμνάδας (σὰσ super δὰς 
scr. ἢ ἕππους libri — 1135 χορδᾶς a, sed ς in ras. scr. a? 1186 λέξει 
πατρώτον L, λήξει πατρῶον manus secunda 1137 κούρας P 
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Λατοῦς βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν᾽ 
νυμφιδία δ᾽ ἀπόλωλε φυγᾷ σᾷ 1140 
λέκτρων ἅμιλλα κούραις. 

ἐγὼ δὲ σὰ δυστυχίᾳ δάκρυσι διοίσω 
πότμον ἄποτμον᾽ ὦ τάλαινα 
μᾶτερ. ἔτεκες ἀνόνατα᾽ φεῦ" 1145 

μανίω ϑεοῖσιν᾽ 

ἰὼ ἰὼ ξύγιαι Χάριτες. 

ποῖ τὸν τάλαν᾽ ἐκ πιιτρίκεις 

γᾶς οὐδὲν ἄτας αἴτιον 

πέμπετε τῶνδ᾽ ἀπ᾽ οἴκων; 1160 

καὶ μὴν ὀπαδὸν Ἱππολύτου τόνδ᾽ εἰσορῶ 
σπουδῇ σκυθρωπὸν πρὸς δόμους ὁρμώμενον. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ποῖ γῆς ἄνακτα τῆσδε Θησέα μολὼν 

εὕροιμ᾽ ἄν, ὦ γυναῖκες; εἴπερ ἴστε, μοι 
σημήνατ᾽" ἄρα τῶνδε δωμάτων ἔσω; 1155 

XO. ὅδ᾽ αὐτὸς ἔξω δωμάτων πορεύεται. 

AIT. Θησεῦ, μερίμνης ἄξιον φέρω λόγον 
Gol καὶ πολίταις οἵ v ᾿4ϑηναίων πόλιν 
ναίουσι καὶ γῆς τέρμονας Τροιζηνίας. 

ΘΗ. τί δ᾽ ἐστι; μῶν τις συμφορὰ νεωτέρα 1160 

δισσὰς κατείληφ᾽ ἀστυγείτονας πόλεις; 

ADI. ἹΙππόλυτος οὐκέτ᾽ ἔστιν, ὡς εἰπεῖν ἔπος" 

δέδορκε μέντοι φῶς ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς. 
- 

1139 ἀνὰ χλόαν AEaB (yo. χϑόνα superscr. b) C, ἀν᾽ ὕλαν L, 
sed 'ÜAev in ras. scr. m. sec.,, in marg. scr. yo. χλόαν m. tert, ἀνὰ P 

1140 νυμφίδια EaLP, νυμφιδίων Wakefield | ἀπόλωλε A, ἀπόλωλε 
λέχη EaBCLP 1141 λέκτρ᾽ ἀνάμιλλα 0 | κόραις CLP 1144 
&zxotu x τάλαινα LL, ἄποτμον ὦ τάλαινα m. secunda 1145 ἀνόνατα 
AE, ἀνόνητα a B (yo. αἰνότατα superscr. b) CLP 1146 μᾶν io 
A, μανίω ceteri (gy super « scr. 51) 1147 ξύγιαι] Dindorf, συξυγίαι 
libri 1148 ποῖ] scripsi, τί libri | τάλαν EP, τάλικ L, «v add. m. 
sec., τάλαιν᾽ ABa («v superscr. a?) C | πατρῴας BCl, πατρίας AE 
aLP 1148 sq. ἐκ πατρίας ἄτας τὸν οὐδὲν αἴτιον Weil 1149 γᾶς 
om. LP, γᾶς τὸν add. ! 1150 πέμπεται A, fort. πέμψετε | ἀπὸ τῶν 
οἴκων L, sed πὸ τῶν οἴκων inr as. scr. | 1151 ἡμιχ. praef. BCL P! 
ἱπολύτου C 1153 4ΓΓ΄.] fort. praestat ϑεράπων, cfr. 1184 | ποῦ... 
τόνδε A, ποῖ... τῆσδε celeri, 1100 τις] τι P 1162 οὐκ ἔστιν C 
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ΘΗ. πρὸς τοῦ; δι᾽ ἔχϑρας μῶν τις ἦν ἀφιγμένος, 
ὅτου κατήσχυν᾽ ἄλοχον ὡς πατρὸς βία; 1165 

AIT. οἰκεῖος αὐτὸν ὥλεσ᾽ ἁρμάτων ὄχος 
ἀραί τε τοῦ σοῦ στόματος, ἃς σὺ σῷ πατρὶ 
πόντου χρέοντι παιδὸς ἠράσω πέρι. 

OH. à ϑεοὶ Πόσειδόν 9", ὡς ἄρ᾽ ἦσϑ᾽ ἐμὸς πατὴρ 
ὀρϑῶς, ἀκούσας τῶν ἐμῶν κατευγμάτων. 1170 

πῶς xal διώλετ᾽ ; εἰπέ" τῷ τρόπῳ 4] έκης 
ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον αἰσχύναντά με; 

ATI. ἡμεῖς μὲν ἀκτῆς κυμοδέγμονος πέλας 
ψήκχτραισιν ἵππων ἐκτενίξομεν τρίχας 

κλαίοντες" ἦλϑε γάρ τις ἄγγελος λέγων 1175 
ὡς οὐκέτ᾽ ἐν γῇ vij ἀναστρέψοι πόδα 

ἹἽππόλυτος, ἐκ σοῦ τλήμονας φυγὰς ἔχων. 

ὃ δ᾽ ἦλϑε ταὐτὸν δακρύων ἔχων μέλος 
ἡμῖν ἐπ᾽ ἀκτάς᾽ μυρέα δ᾽ ὀπισϑόπους 
φίλων ἅμ᾽ ἔστειχ᾽ ἡλίκων 9' ὁμήγυρις. 1180 
χρόνῳ δὲ δή ποτ᾽ εἶπ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς γόων᾽ 
τί ταῦτ᾽ ἀλύω; πειστέον πατρὸς λόγοις. 

ἐντύναϑ᾽ ἵππους ἅρμασι ξυγηφόρους, 
δμῶες" πόλις γὰρ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἥδε μοι. 

τοὐνθένδε μέντοι πᾶς ἀνὴρ ἠπείγετο, 1185 
xol ϑᾶσσον ij λέγοι τις ἐξηρτυμένας 

πώλους παρ᾽ αὐτὸν δεσπότην ἐστήσαμεν. 

μάρπτει δὲ χερσὶν ἡνίας ἀπ᾽ ἄντυγος, 
αὐταῖσιν ἀρβύλαισιν ἁρμόσας πόδα. 

καὶ πρῶτα μὲν ϑεοῖς εἶπ᾽ ἀναπτύξας χέρας" 1190 

1165 ἐκ πατρὸς, superscr. ὡς τοῦ, D, ἐκ πατρὸς Ρ 1166 αὐτῶν 

ὄλεσεν C | ὥλεσεν BL | ἅρματος E. 1172 óómvov a | αἰσχύναντά με 
A'a BCLP, αἰσχύναντ᾽ ἐμέ AE 1175 κλάοντες a LP. | ἦλθε] ἧκε 
J. Heiland 1176 ἀναστρέψοι a P, ἀναστρέψει CL, ἀναστρέφοι AEB 

1177 τλήμονος E, τλάμονας C 1178 ἦισϑε A, ἤιλϑε A* | ταυτὸν 
CP, ταυτὸ L, sed ὁ in ras. scr. 1, ταὐτὸ vel ταυτὸ AEaB | φέρων P, 
ἔχων ceteri, fort. ἠχῶν vel potius ἀῶν — 1179 ἀκτάς] Kirchhoff, ἀκταῖς 
libri | μυρίων 1 1180 9" om. libri, add. Markland 1181 ἀποπλαχϑεὶς 
a, ἀπαλλαγεὶς superscr αὖ, ἀλλαχϑεὶς C 1182 τίπτ᾽ αὖτ᾽ a | ταῦϑ᾽ 
ἀλύω πιστέον B | πιστέον a, πειστέον a* 1183 ἐντύναϑ᾽ A Ea B, £v- 
τύνεϑ᾽ CLP | ξυγαφόρους P 1186 λέγει τις BC P, λέγοι vig ceteri, 
fort. λόγοισιν | ἐξηρτημένας C 1189 αὐταῖς ἐν Valckenaer | ἀρβύλλη- 
σιν C, ἀρβύλῃσιν a, ἀρβύλησισ P | πόδας Cl, πόδα ceteri 1190 ϑεοῖς 
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Ζεῦ, μηκέτ᾽ εἴην, εἰ κακὸς πέφυκ᾽ ἀνήρ᾽ 
αἴσϑοιτο δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀτιμάξει πατὴρ 
ἤτοι ϑανόντας ἢ φάος δεδορκότας. 

κἀν τῷδ᾽ ἐπῆγε κέντρον ἐς χεῖρας λαβὼν 

πώλοις ὁμοκλῇ᾽ πρόσπολοι δ᾽ ὑφ᾽ ἅρματος 1196 
πέλας χαλινῶν εἱπόμεσϑα δεσπότῃ 

τὴν εὐθὺς "Ἄργους κἀπιδαυρίας ὃδόν. 

ἐπεὶ δ᾽ ἔρημον χῶρον εἰσεβάλλομεν, 
ἀκτή τις ἔστι τοὐπέχεινα τῆσδε γῆς 

πρὸς πόντον ἤδη κειμένη Σαρωνικόν. 1200 

ἔνϑεν τις ἠχὼ χϑόνιος ὡς βροντὴ Ζιὸς 

βαρὺν βρόμον μεϑῆκε, φρικώδη κλύειν" 

ὀρϑὸν δὲ κρᾶτ᾽ ἔστησαν οὖς τ᾽ ἐς οὐρανὸν 

ἵπποι" παρ᾽ ἡμῖν δ᾽ ἦν φόβος νεανικὸς 
πόϑεν ποτ᾽ εἴη φϑόγγος. ἐς δ᾽ ἁλιρρόϑους 1205 
ἀκτὰς ἀποβλέψαντες ἱερὸν εἴδομεν 

κῦμ᾽ οὐρανῷ στηρίξον, ὥστ᾽ ἀφῃρέϑη 
Σκιρωνίδ᾽ ἄκραν ὄμμα τοὐμὸν εἰσορᾶν" 

ἔκρυπτε δ᾽ ᾿Ισϑμὸν καὶ πέτραν ᾿4σκληπιοῦ. 

κἄπειτ᾽ ἀνοιδῆσάν τε καὶ πέριξ ἀφρὸν 1210 
πολὺν καχλάξον ποντίῳ φυσήματι 

χωρεῖ πρὸς ἀκτάς, ov τέϑριππος ἦν ὄχος. 
αὐτῷ δὲ σὺν κλύδωνι καὶ τρικυμίᾳ 
κῦμ᾽ ἐξέϑηκε ταῦρον, ἄγριον τέρας, 

οὗ πᾶσα uiv χϑὼν φϑέγματος πληρουμένη 1215 

CLP, ϑεοὺς A Ea, om. B, superscr. b 1194 ἐπῆγεν A, ἐπεῖγε CP 
(£mijys p) | fort. ἐν χερσὶν | βαλών B (λαβών b) 1195 πώλους AB 
(πώλοις b)| óuoxAg] scripsi, ὁμαρτῇ libri | ὑφ᾽ ὥρματος LP, ἐφάσκομε 
A, ἐφ᾽ ἄρματος A* B, ἐφ᾽ ἄρματι ἴα 1196 εἱπόμεϑα 1) οὐ mut. 
in εἱπόμεσϑα 1, 1191 εὐθὺς] cfr. Phot. p. 32, 12 s. v. εὐθὺ Λυκείου" 
ος καὶ Εὐριπίδης οὐκ ὀρθῶς" τὴν εὐθὺς Ἄργους κἀπιδαυρίας ὁδόν 
1198 χῶρον aCL P, χῶραν A, χώραν E et mut. in χῶρον B 1200 κει- 
μένην E | σαρρωνικόν 7 1201 ἠχὴ Nauck, malim ἀχὴ | φωνὴ διὸς P 

1208 ὀρϑήν vs C, ὀρθόν τε LP | v CBL, δ᾽ AEaP | ig in AEa 
1204 τ΄, superscr. δ᾽, ὁ 1205 δ᾽ om. C 1208 Σκειρωνίδ᾽ ἄκραν] 

Kirchhoff (ἄκρας Luzac), σκείρωνος (σκίρωνος c, ctr. C. I. 7723, σκείρ- 
ρωνος L) ἀχτὰς (δ᾽ ἀκτᾶς A, in L «x rescr. vel ex αὖ corr. m. sec.) 
libri 1209 πέτρας C 1211 xeyAatov] fort. παφλάξον | πόντω P 
(ποντίω p) 1213 coyxió0cvi A 1214 ἐξέϑηκεν A 1215 fort. 
πᾶς μὲν αὐλὼν... πληρούμενος | φϑέγγματος A 
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φρικῶδες ἀντεφϑέγγετ᾽, εἰσορῶσι δὲ 
κρεῖσσον ϑέαμα δεργμάτων ἐφαίνετο. 

εὐθὺς δὲ πώλοις δεινὸς ἐμπίπτει φόβος" 

καὶ δεσπότης μὲν ἱππικοῖσιν ἤϑεσιν 
πολὺς ξυνοικῶν ἥρπασ᾽ ἡνίος χεροῖν, 1220 
ἕλκει δὲ κώπην ὥστε ναυβάτης ἀνὴρ 
ἱμᾶσιν ἐς τοὔπισϑεν ἀρτήσας δέμας" 

αἵ δ᾽ ἐνδακοῦσαι στόμια πυριγενῆ γναϑμοῖς 
βίᾳ φέρουσιν, οὔτε ναυκλήρου χερὸς 

οὔϑ᾽ ἱπποδέσμων οὔτε κολλητῶν ὄχων 1225 
μεταστρέφουσαι. κεί μὲν ἐς τὰ μαλϑακὰ 
γαίας ἔχων οἴακας εὐθϑύνοι δρόμον, 

προυφαίνετ᾽ ἐς τοὔμπροσϑεν ὥστ᾽ ἀναστρέφειν 

ταῦρος φόβῳ τέτρωρον ἐκμαίνων ὄχον᾽ 

εἰ δ᾽ ἐς πέτρας φέροιντο μαργῶδαι φρένας, 1230 
σιγῇ πελάξων ἄντυγι ξυνείπετο 

ἐς τοῦϑ᾽ ἕως ἔσφηλε κἀνεχαίτισεν, 
ἁψῖδα πέτρῳ προσβαλὼν ὀχήματος. 

σύμφυρτα δ᾽ ἦν ἅπαντα᾽ σύριγγές τ᾽ ἄνω 
τροχῶν ἐπήδων ἀξόνων τ᾽ ἐνήλατα, 1235 
αὐτὸς δ᾽ ὁ τλήμων ἡνίαισιν ἐμπλακεὶς 
δεσμὸν δυδεξήνυστον ἕλκεται δεϑείς, 

σποδούμενος μὲν πρὸς πέτραις φίλον κάρα 

ϑραύων τὲ σάρκας. δεινὰ δ᾽ ἐξαυδῶν κλύειν" 

1216 ἀντεφϑέγγετ᾽ EaBCP, ἀντιφϑέγγετ᾽ L, ἀντεφϑέγξατ᾽ A οἱ 
Christ. pat. 858 1217 ϑέαμα κρεῖσσον ὀμμάτων Christ. pat. 859 
1218 ἐνπίτνει A ἐνπίπτει A?, ἐμπίπτει ceteri 1719 δεσπόταις mut. 
in δεσπότης B | ἱππικοῖσιν] Valckenaer, ἱππικοῖς ἐν libri 1920 cvv- 
οἰκῶν Α| ἡνία C 1221 κώπαν C 1223 αἵδ᾽ BLP | πυρηγενῆ a 
πυριγενῆ αὖ, πυργενῆ H. Wolf | γναϑμοῖς AE, γνάϑοις aBCLP 
1228 óxov A, ὄχον mut. in ὄχων C 1926 ἐς in Ea 1997 οἴακας 

AB, οἴηκας EaCLP | εὐϑύνοι A Ea, ἰϑύνοι BC, ἰϑύνοι (οι in ras.) 
L, ἰϑύνη P 1228 εἰς τοὔμπροσϑεν a.LP, εἰς τὸ πρόσϑεν 4 ΕΒ, εἰς 
τοὔπισϑεν C, fort. ἐκ τοῦ πρόσϑεν (ἐκ τοὔμπροσϑεν Tournier) 1280 
εἰς δ᾽ εἰς πέτραν E | πέτρας B «v superscr. b 1281 σιγῇ] fort. 
βρίμῃ 1232 κἀναιχαίτισεν mut. in κἀνεχαίτισεν C, κἀναχαίτισεν IL 
1233 fort. πέτρᾳ 1234 in hunc versum desinit A 1937 δυσεξή- 
vvorov| Heath, δυσεξήνυτον libri (δυσεξέλικτον superscr. b, δυσεξίωτον 
ut vid. P δυσεξήνυτον p) 1238 σποδώμενος mut. in σποδούμενος L 
μὲν om. C | πέτραις ÉaC, πέτρας BLP 1239 τε] Elmsley, δὲ 
libri | σάρκα B (σώρκας b) 
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στῆτ᾽, ὦ φάτναισι ταῖς ἐμαῖς τεϑραμμέναι, 1240 
μή Ww ἐξαλείψητ᾽ ̂  ὦ πατρὸς τάλαιν᾽ ἀρά. 
τίς ἄνδρ᾽ ἄριστον βούλεται σῶσαι παρών; 
πολλοὶ δὲ βουληϑέντες ὑστέρῳ ποδὶ 

ἐλειπόμεσϑα. χὼ μὲν ἐκ δεσμῶν λυϑεὶς 
τμητῶν ἱμάντων οὐ κάτοιδ᾽ ὅτῳ τρόπῳ 1245 
πίπτει βραχὺν δὴ βίοτον ἐμπνέων ἔτι" 
ἵπποι δ᾽ ἔχρυφϑεν καὶ τὸ δύστηνον τέρας 
ταύρου λεπαίας οὐ κάτοιδ᾽ ὅπου χϑονός. 
δοῦλος μὲν οὖν ἔγωγε σῶν δόμων, ἄναξ, 
ἀτὰρ τοσοῦτόν γ᾽ οὐ δυνήσομαί ποτὲ 1250 
τὸν σὸν πιϑέσϑαι παῖδ᾽ ὅπως ἐστὶν κακός, 
οὐδ᾽ εἰ γυναικῶν πᾶν κρεμασϑείη γένος 
καὶ τὴν ἐν Ἴδῃ γραμμάτων πλήσειέ τις 

πεύκην, ἐπεί νιν ἐσϑλὸν ὄντ᾽ ἐπέσταμαι. 
ΧΟ. αἰαῖ᾽ κέκρανται συμφορὰ νέων κακῶν, 1255 

οὐδ᾽ ἔστι μοίρας τοῦ χρεών τ᾽ ἀπαλλαγή. 
ΘΠ. μίδει μὲν ἀνδρὸς τοῦ πεπονϑότος τάδε 

λόγοισιν ἤσϑην τοῖσδε" νῦν δ᾽ αἰδούμενος 

ϑεούς v' ἐκεῖνόν 9', οὕνεκ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ, 
οὔϑ᾽ ἥδομαι τοῖσδ᾽ οὔτ᾽ ἐπάχϑομαι κακοῖς. 1960 

ALT. πῶς οὖν; κομίξειν ἢ τί χρὴ τὸν ἄϑλιον 
δράσαντας ἡμᾶς σῇ χαρίξεσϑαι φρενί; 

φρόντιξ᾽ * ἐμοῖς δὲ χρώμενος βουλεύμασιν 
οὐκ ὠμὸς ἐς σὸν παῖδα δυστυχοῦντ᾽ ἔσῃ. 

ΘΗ. κομίξετ᾽ αὐτόν, ὡς ἰδὼν ἐν ὄμμασιν 1265 

1940 τεϑραυμένα B (τεϑραμμέναι D) 1941 ἀραὶ P — 1944 ἐλιπό- 
μεσϑα b | χ᾽ ὁ B(corr. b) 124 κατεῖδ᾽ C (fort. κατεῖδον o)  ὅτω τῶ 1, 
1246 πίπτει] fort. τείνει | δὴ EBC, δὲ L, om. aP (δὴ add. a?) | προσ 
πνέων C 1947 ἔκρυφϑε (9 in litura) B | τέρας E B, κάραα! 7 Ὁ} 1248 
ταῦρον b | λεπραίας a?, λεπτίας C | ὅπου ECL, ὅπη B, ὅποι c (et a?), 
ὅπως P 1250 αὐτὰρ C | γ᾽ Ea, om BCLP 1201 τὸ σὸν Ea | παῖδα 
ὡς C | ἔστι BCP 1953 τὴν a, ας superscr. a? | ἐν om. C 1254 

πεύκην a, ἂς superscr. αὐ νιν EaB, μιν CLP 1255 συμφορὰ] 
Elmsley, συμφοραὶ libri 1956 οὐδέ vig μοίρας C — 1257—960 in ras. 
duorum versuum scr. 77) ita ut duo spatium unius expleant 1257 per- 
sonae notam om. C | τάδε aB (ὁ superscr. b) CLP, τόδε E 
1259 τ᾽ om. EB | τ᾽ otvew B (8? οὔνεκ᾽ b) 1960 roió' corr. in 
τοῖσδ᾽ B | ἐπάχϑομαι EaCb, ἀπέχϑομαι BLP —— 1261 fort. τί οὖν 
1264 παῖδα] πόδα P 

p 
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τὸν τἄμ᾽ ἀπαρνηϑέντα μὴ χρᾶναι λέχη 

λόγοις τ᾽ ἐλέγξω δαιμόνων τε συμφοραῖς. 

ΧΟ. σὺ τὰν ϑεῶν ἄκαμπτον φρένα καὶ βροτῶν 

ἄγεις, Κύπρι" σὺν δ᾽ 

ὁ ποικιλόπτερος ἀμφιβαλὼν 1270 

ἀρκυστάτῳ πτερῷ. 
ποτᾶται δ᾽ ἐπὶ γαῖαν εὐάχητόν 9" 
ἁλμυρὸν ἐπὶ πόντον. 
φλέγει δ᾽ Ἔρως, ᾧ μαινομένα κραδίᾳ 
πανὸν ἐφορμάσῃ 1975 

χρυσοφαῆ, 
φύσιν ὀρεδσκόων 

σχυλάκων πελαγίων 9' ὅσα τε γᾶ τρέφει 

τά v' ἀέλιος αἰϑόμενα δέρκεται. 
ἄνδρας τε συμπάντων βασιληίδα τιμάν, 1280 

Κύπρι, τῶνδε μόνα κρατύνεις. 

ΑΡΤΕΜΙΣ. 

σὲ τὸν εὐπατρίδαν Αἰγέως κέλομαι 
παῖδ᾽ ἐπακοῦσαι" 
“Μητοῦς δὲ κόρη σ᾽ άρτεμις αὐδῶ. 1285 
66:0, τί τάλας τοῖσδε συνήδῃ, 

παῖδ᾽ οὐχ ὁσίως σὸν ἀποκτείνας. 

1266 post 1267 habent EB 1267 vom. EB 1268 fort. βροτοὺς 
1269 κύπρις P| σὺν σοὶ δ᾽ C 1971 ἀρκυστάτῳ] scripsi, ὠκυτάτῳ libri | 
πτερῶ L, sed à ex alia lit. corr. m. sec. 1972 ποτᾶται, scripto ὦ 
super o, E | δ᾽ om. B | δὲ γαῖαν Seidler 1974 φλέγει DB, yo. ϑέλγει 
superscr. b, ϑέλγει EaCLP |"Eocg delet Seidler | 6] fort. οὗ | κραδίᾳ] 
Aldina, καρδίᾳ libri 1275 ἐφορμάσῃ aL, ἐφαρμόσει B (oo et on 
superscr. b), ἐφορμάσει EC et scripto ἡ super & P 1975 sq. πανὸν 
.. χρυσοφαῇ] scripsi, πτανὸς (zevóg C).. χρυσοφαής libri — 1277 óoe- 
σκόων L, ὁρεσκώων vel ὀρεσκώων᾽ ceteri 1278 σκυλάκων, scripto s 
super v, B, σκύμνων Wilamowitz | πελαγέων Ea 1279 τά τ᾽] scripsi, 
τὰν libri | ἀέλιος BC, ἅλιος EaLP | αἰϑόμενα)] scripsi, αἰϑομέναν E, 
αἰϑόμενος α Β (nv superscr. b) CLP 1980 ἀνδρῶν b | συμπάντων] 
σὺ πάντων C | post συμπάντων habent δὲ BL, τε EaC, ys P, delevit 
Dindorf | βασιλήδα P 1281 κύπρι D, sed & add. p et supra πρ ali- 
quid erasum 1982 εὐπατρίδα B (v add. b), εὐπατρίδην Barthold | 
κέλλομαι Ea* BC 1985 κόρη om. C | αὐδῶ B et in ras. C, αὐδᾷ 
EaLP 1287 ὁσίων P corr. p 
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ψευδέσι μύϑοις ἀλόχου πεισϑεὶς 

ἀφανῆ; φανερὰν δ᾽ ἔσχεϑες ἄτην. 
πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις 1290 

δέμας αἰσχυνϑείς, 

7] πτηνὸς ἄνω μεταβὰς βίοτον 

πήματος ἔξω πόδα τοῦδ᾽ ἀπέχεις; 
ὡς ἔν γ᾽ ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν οὔ σοι 

κτητὸν βιότου μέρος ἐστίν. 1295 

ἄκουε, Θηδσεῦ, σῶν κακῶν κατάστασιν" 

καίτοι προκόψω γ᾽ οὐδέν, ἀλγυνῶ δέ δε. 
ἀλλ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦλϑον, παιδὸς ἐκδεῖξαι φρένα 
τοῦ σοῦ δικαίαν, ὡς ὑπ᾽ εὐκλείας ϑάνῃ, 
καὶ σῆς γυναικὸς οἶστρον ἢ τρόπον τινὰ 1800 
γενναιότητα" τῆς γὰρ ἐχϑίστης ϑεῶν 

ἡμῖν, ὅσαισι παρϑένειος ἡδονή, 

δηχϑεῖσα κέντροις παιδὸς ἠράσϑη σέϑεν. 

γνώμῃ δὲ νικᾶν τὴν Κύπριν πειρωμένη 

τροφοῦ διώλετ᾽ οὐχ ἑκοῦσα μηχαναῖς, 1305 

ἣ σῷ δι’ ὅρκων παιδὶ σημαίνει νόσον. 
ὃ 0', ὥσπερ ὧν δίκαιος, οὐκ ἐφέσπετο 
λόγοισιν, οὐδ᾽ αὖ πρὸς σέϑεν κακούμενος 
ὅρκων ἀφεῖλε πίστιν, εὐσεβὴς γεγώς. 

1288 ἀλόχου πεισϑεὶς E, πεισϑεὶς ἀλόχου BCLP (de a non con- 

stat) ^ 1288 sq. fort. ψευδέσι μύϑοις δ᾽ ἀλόχου πεισϑεὶς ἀφανῆ φανερὰν 
ἔσχεϑες ἄτην 1289 ἀφανῆ, scripto ὥς super ij, L | ἔσχεϑες) Markland, 
ἔσχες libri (ἔχεις T) | ἄταν Ea 1290 πῶς δ᾽ ὑπὸ γῆς τάρταρον B (c su- 
per ov scr. b) 1292 πτηνὸν Valckenaer 1298 τοῦδ᾽] Wakefield, 
τόνδ᾽ libri (om. aC) | ἀπέχεις C et cum yo. ἀνέχεις, ἵν᾽ ἡ ἀναφέρεις, 
ἀνάγεις E, ἀνέχεις α (in marg. gl. ἀναφέρεις) B (yo. ἀπέχεις superscr. 
b) LP 1294 ἔν γ᾽ Musgrave, £v τ᾽ Eb, iv aBCL P, ἐν τοῖς l | ἀγα- 
ϑοῖσι mut. in ἀγαθοῖς L — 1995 om. E, add. E? 1298 παιδὸς om. C 

1999 ϑάνοι LP 1300 καὶ τῆς C | οἶστρον καὶ σῆς γυναικὸς ἢ E | 
οἷστρε P οἶστρον p, ad οἶστρον in marg. adnotavit yo. ψεῦστιν ἤγουν 
τὴν ψευδολόγον α | τόπον corr. in τρόπον B 1801 γενναιότατα P | 
τῆς γὰρ ἐχϑίστης mut. in τοῖς γὰρ ἐχϑίστοις a* 1802 ὅσαις P ὅσαισι 

p, ὅσοισι Gloél 1303 δηχϑεῖσα a CP, δηχϑεῖσαν, scripto v super m, 
E, διχϑεῖσα B, δηχϑεῖσα L, sed q ex & corr. L vel ὦ 1307 ὃ δ᾽ 
aC, ὡς δ᾽ E, ὅδ᾽ BLP | ὥσπερ οὖν δίκαιον LP, ὥσπερ ὧν δίκαιος 
EaBC, ὡς ἀνὴρ δίκαιος C. Busche | ἐφέσπετο a ΒΟ, ἐφείπετο E, ἐπ- 
ἕσπετο LP 

— 

ap, me 

Mtas 
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ἣ δ᾽ εἰς ἔλεγχον μὴ πέσῃ φοβουμένη 1810 
ψευδεῖς γραφὰς ἔτευξε καὶ διώλεσεν 

δόλοισι σὸν παῖδ᾽, ἀλλ᾽ ὕμως ἔπεισέ δε. 
ΘΗ. οἴμοι. 

AP. δάκνει σε, Θησεῦ, μῦϑος; ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. 
τοὐνθένδ᾽ ἀκούσας ὡς ἂν οἰμώξῃς πλέον. 

ἀρ᾽ οἶσϑα πατρὸς τρεῖς ἀρὰς ἔχων σαφεῖς; 1315 
ὧν τὴν μίαν παρεῖλες, ὦ κάκιστε GU, 
ἐς παῖδα τὸν σόν, ἐξὸν εἰς ἐχϑρόν τινα. 

πατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος φρονῶν καλῶς 
ἔδωχ᾽ ὅσονπερ χρῆν. ἐπείπερ ἤνεσεν" 

σὺ δ᾽ ἔν v' ἐκείνῳ κἀν ἐμοὶ φαίνῃ κακός, 1820 
ὃς οὔτε πίστιν οὗτε μάντεων Oma 

ἔμεινας οὐδ᾽ ἤλεγξας, οὐ χρόνῳ μακρῷ 

σκέψιν παρέσχες. ἀλλὰ ϑᾶσσον ἤ σε χρῆν 
ἀρὰς ἐφῆκας παιδὶ καὶ κατέκτανεο. 

ΘΗ. δέσποιν᾽, ὀλοίμην. AP. δείν᾽ ἔπραξας. ἀλλ᾽ ὅμως 1325 
ἔτ᾽ ἔστι καί δοι τῶνδε συγγνώμης τυχεῖν" 
Κύπρις γὰρ ἤϑελ᾽ ὥστε γίγνεσϑαι τάδε, 
πληροῦσα ϑυμόν. ϑεοῖσι δ᾽ ὧδ᾽ ἔχει νόμος᾽ 
οὐδεὶς ἀπαντᾶν βούλεται προϑυμία 

τῇ τοῦ ϑέλοντος. ἀλλ᾽ ἀφιστάμεσϑ᾽ ἀεί. 1330 
ἐπεὶ σάφ᾽ i691, Ζῆνα μὴ φοβουμένη 
οὐκ ἄν zov ἦλθον ἐς τόδ᾽ αἰσχύνης ἐγὼ 
ὥστ᾽ ἄνδρα πάντων φίλτατον βροτῶν ἐμοὶ 
ϑανεῖν ἐᾶσαι. τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν 

1310 ἥδ᾽ 1, ΒῚ πέσοι Blomfield 1811 ἔτευξε ut videtur, nisi est 
ἔταξε, E, ἔγραψε ceteri 1812 παῖδ᾽ (δ᾽ in ras.) L 1313 οἶμοι αἴ 
αἴ αἴ αἴ αἴ C | ϑησεῦ om. P 1314 οἰμώξης L, sed mg corr. vel 
rescr. l, οἰμώξῃ Ρ 1315 ἄχϑ᾽ οἶσϑα C ἔχων σαφεῖς E, σαφεῖς ἔχων 
ceteri (ἔχειν C) 1317 ἐχϑρῶν b (et Elmsley) 1818 φρονῶν L, 
sed o ex s corr. m. secunda 1319 χρῆν LP, ἐχρῆν Βα ΒΟ | ἦνεσε 
aBC 1320 xév ἐμοὶ B 1321 μάντεως Eustath. in Il. p. 488 
1322 οὐδ᾽ aCL P, οὐκ EB | μακρῶ χρόνω B — 1823 παρέσχες EaBC, 
γ᾽ (in lit. P) ἔνειμας LP, cfr. Eustath. 1. 1. es χρῆν L, σ᾽ ἐχρῆν ce- 
teri 1324 ἐφῆκας C, ἀφῆκας ceteri | κατέχτανας L 1325 ὁλοί- 
uev P 1326 ἔνεστι E | σοι καὶ C, καὶ col ceteri, col κἀκ Nauck 
1397 γίνεσϑαι CL P | τάδε CL (& in ras) P, τόδε Ea B 1330 yo. 
μέλλοντος a?  ἀφιστάμεσϑ᾽ L, sed zc reser. vel corr. 1, ἀφιστάμεϑ'᾽ E 
1331 οἶσϑα L, ἴσθι ceteri 1383 ἐμοὶ βροτῶν CL P 
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τὸ μὴ εἰδέναι μὲν πρῶτον ἐκλύει κάκης" 1335 
ἔπειτα δ᾽ ἡ ϑανοῦσ᾽ ἀνήλωσεν γυνὴ 
λόγων ἐλέγχους ὥστε σὴν πεῖσαι φρένα. 

μάλιστα μέν νυν σοὶ τάδ᾽ ἔρρωγεν κακά, 
λύπη δὲ κἀμοί" τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς ϑεοὶ 
ϑνήσκοντας οὐ χαίρουσι" τούς γε μὴν κακοὺς 18:10 

αὐτοῖς τέκνοισι καὶ δόμοις ἐξόλλυμεν. 

ΧΟ. καὶ μὴν ὁ τάλας ὅδε δὴ στείχει, 
σάρκας νεαρὰς ξανϑόν vs κάρα 

διαλυμανϑείς. ὦ πόνος οἴκων, 
οἷον ἐκράνϑη δίδυμον μελάϑροις 1345 
πένϑος ϑεόϑεν καταληπτόν. 

IIIIIOATTOZ. 

αἰαῖ αἰαῖ" 

δύστηνος ἐγώ, πατρὸς ἐξ ἀδίκου 

χρησμοῖς ἀδίκοις διελυμάνϑην. 

ἀπόλωλα τάλας, οἴμοι μοι. 1350 

διά μου κεφαλῆς ἄσσουσ᾽ ὀδύναι, 

κατὰ δ᾽ ἐγκέφαλον πηδᾷ σφάκελος. 
ὄχές, ἀπειρηκὸς σῶμ᾽ ἀναπαύσω. 
ὃ ἔ" 
ὦ στυγνὸν ὄχημ᾽ ἵππειον, ἐμῆς 1355 

βόσκημα χερός, 
διά μ᾽’ ἔφϑειρας, κατὰ δ᾽ ἔκτεινας. 
φεῦ φεῦ" πρὸς ϑεῶν, ἀτρέμας, δμῶες, 

1335 μὴ ᾿δέναι P 1336 ἐπεὶ τάδ᾽ P | ϑανοῦσα σ᾽ mut. in ϑα- 
νοῦσ᾽ B | ἀνήλωσεν] Elmsley, ἀνάλωδεν libri (ἀνάλωσε ΒΟ, ἀνάλωσεν b) 

1337 λόγων ἐλέγχους a ΒΟ λόγων ἐλέγχουσ᾽ Ea?, λόγοις ἐλέγχουσ᾽ 
L, fort. δέλτων ἐλέγχους 1338 μὲν νῦν σοὶ EaC, μέν σοι νῦν B, 
νῦν σοὶ (om. μὲν) DP, νῦν δὴ σοὶ L | τά γ᾽ L| ἔρρωγε B 1339 sq. 
τῶν γὰρ εὐσεβῶν... ϑνησκόντων a? 1840 τοὺς δέ ys B (μὴν super- 
scr. b) 1345 οἷος L, sed og rescr. vel corr. ὦ | μελάϑρων C 
1346 καταλιπὼν P, καταπαλτόν Burges 1350 οἴμοι οἶμοι EL 
1351 κεφαλῆς a, κεφαλᾶς ceteri | ἄσσουσ᾽] Valckenaer, &íccovó EBC 
1, (&icovo' I) P, ἀΐσουσι mut. in ἀΐσσουσι a 1352 δ᾽ EaB, «* CLP 

1353 σχϑὲς .. ἀναπαύσει P | ἀπείρηκα E, ἀπειρηκὼς C 1884 E E 
4P, ὃ ὃ B, om. EC, in L del. m. sec, ἕ £ ante v. proximum scr. m. 
tertia 1800 ὄχημα CLP, « eras. 1 1356 om. LP, add. ! | ysoog' 
Bl, χειρὸς EaC 1357 δ᾽ EaC, v BLP 1358 ἀτρέμα Óucss 
E«, δμῶες ἀτρέμας D (yo. « super ας scr. b) CL (ἀτρέμας δμῶες 0) P 
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χροὸς ἑλκώδους ἅπτεσϑε χεροῖν. 
τίς ἐφέστηκεν δεξιὰ πλευροῖς ; 1860 
πρόσφορά μ᾽ αἴρετε. σύντονα δ᾽ ἕλκετε 
τὸν κακοδαίμονα καὶ κατάρατον 
πατρὸς ἀμπλακίαις. Ζεῦ Ζεῦ, τάδ᾽ ὁρᾶς; 

ὅδ᾽ ὁ σεμνὸς ἐγὼ καὶ ϑεοσέπτωρ, 
ὅδ᾽ ὁ σωφροσύνῃ πάντας ὑπερσχὼν 1365 
προῦπτον ἐς "4iümv στείχω κατάραις 

ὀλέσας βίοτον" μόχϑους δ᾽ ἄλλως 

τῆς εὐσεβίας 

εἰς ἀνθρώπους ἐπόνησα. 

αἰαῖ αἰαῖ" 1810 

καὶ νῦν ὀδύνα μ᾽ ὀδύνα βαίνει. 

μέϑετε τάλανα 
καί μοι Θάνατος Παιὰν ἔλϑοι. 

προδαπόλλυτέ μ᾽ ὄλλυτε τὸν δυσδαίμον᾽" 
ἀμφιτόμου λόγχας ἔραμαι 1375 
διαμοιρᾶσαι. 

κατά τ᾽ εὐνᾶσαι τὸν ἐμὸν βίοτον. 
ὦ πατρὸς ἐμοῦ δύστηνος ἀρά, 
μιαιφόνων τε συγγόνων, 

1359 χροὸς fecit ex χερὸς p | ἅπτεσϑαι E 1360 ἐφέστηκε δεξιὰ 
B (ἐφέστηκ᾽ ἐνδέξια b) 1, (v add. D), ἐφέστηκ᾽ ἐνδέξια E, ἐφέστηκεν δε- 
ξιᾷ et in marg. yo. ἐνδέξια χωρὶς τοῦ t ὡς τὸ ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον a, 
ἐφέστηκεν ἐν δεξιᾶ C, ἀφέστηκεν (ἐ super & scr. p) δεξιὰ Ρ 1861 μ᾽ 
ἕλκετε... δ᾽ αἴρετε C 1862 τὸν (yo. καὶ superscr. b) κατάρατον B 
1363 ἀμπλακίαις EaB, ἀμπλακία CLP, ig add. 1 1364 om. P 
1365 ὑπερσχὼν B, ὑπερέχων ceteri 1366 ἐς αὐ, sig Ea BCLP | 
ἄδην BCP, àiónv L, sed ἀΐ scr. 1, ἀΐδαν Ea | κατάραις] Weil, κατ᾽ 
ἄχρας BILLP (yo. κατὰ γᾶς b, κατὰ γᾶν ut vid. ἢ, κατὰ γᾶς Ea (in 
marg. yo. καὶ κατ᾽ ἄκρας a), κατὰ γῆς C 1368 εὐσεβίας l, εὐσεβείας 
ceteri, for. verba τῆς εὐσεβίας delenda 1310 o? (vel αὖ) quater aC 
LP, ter E, bis B 1372 μέϑετέ us Ea BC, us om. LP, us τὸν 
superscr. sed μὲ rursus delevit / | τάλαν a, τάλαινα DB, τάλανα P, sed 
litera ; super «v deleta | versus vix sanus (post τάλανα lacunam indi- 
cavit Kirchhoff) 13748q. corrupti (inter δυσδαίμον᾽ et ἀμφιτόμου 
lacunam statuunt Nauck et Kirchhoff) | δυσδαίμονα E 1375 ἀμφὶ 
cóuov et yg. καὶ διστόμου B ἀμφὶ τόμου b | λόχμας ut vid. L, λόγχας 
m. secunda 1377 κατά] Herwerden, διά libr | εὐνῆσαι aC 
1378 δύστηνος CLP, δύστανος Ea B 1379 μιαιφόνον τε Gvyyóvov 
C et mut. in μιαιφόνων τὲ ovyyóvov à | vs] τι Weil, delet Hartung, 
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παλαιῶν προγεννητόρων, 1880 

ἐξορίξεται κακὸν οὐδὲ μέλλει, 
ἔμολέ τ᾽ ém ἐμὲ 
τί ποτε τὸν οὐδὲν ὄντ᾽ ἐπαίτιον κακῶν; 

ἰώ uot, τί φῶ; 

πῶς ἀπαλλάξω βιοτὰν 1385 

[ἐμὰν] τοῦδ᾽ ἀναλγήτου πάϑους:; 

εἴθε μὲ κοιμάδειε τὸν δυσδαίμονα 

“Ἧιδου μέλαινα νύκτερός τ᾽ ἀνάγκα. 

AP. ὦ τλῆμον, οἵαις συμφοραῖς συνεξύγης" 
τὸ δ᾽ εὐγενές 65 τῶν φρενῶν ἀπώλεδεν. 1390 

III. ἔα" 

ὦ ϑεῖον ὀδμῆς πνεῦμα᾽ xol γὰρ ἐν κακοῖς 
ὧν ἠσϑόμην σου κἀνεκουφίσϑην δέμας" 
ἔστ᾽ ἐν τόποισι τοισίδ᾽ "άρτεμις ϑεά; 

AP. ὦ τλῆμον, ἔστι, σοί γε φιλτάτη ϑεῶν. 

III. ógüc us, δέσποιν᾽, ὡς ἔχω, τὸν ἄϑλιον; 1395 

AP. δρῶ" xov ὄσσων δ᾽ οὐ ϑέμις βαλεῖν δάκρυ. 
III. οὐκ ἔστι δοι κυναγὸς οὐδ᾽ ὑπηρέτης. 
AP. οὐ δῆτ᾽ ἀτάρ μοι προσφιλής γ᾽ ἀπόλλυσαι. 
ΙΠ. οὐδ᾽ ἱππονώμας οὐδ᾽ ἀγαλμάτων φύλαξ. 
AP. Κύπρις γὰρ ἡ πανοῦργος ὧδ᾽ ἐμήσατο. 1400 

cfr. schol. τινὲς εἰς τὸ ἀρά τελείαν παρέχουσιν (]. παραγράφουσιν), ἕν᾽ 
ἦἢ x«9" ἑαυτὸ τὸ κῶλον καὶ ὁ τὲ σύνδεσμος ὁ ἑξῆς περιττός | σνγγόνον ὃ 

1380 παλαιῶν τε | | προγενητόρων C 1381 fort. ἐξακρίξεται 
1382 ἔμολέ τ’ P, ἐμόλετ᾽ L, ἔμολ᾽ E BC (de a non constat) 1383 κακὰ 
L, κακῶν 1l 1384 ἰώ μοι BC, ἰώ uot uou Ea LP 1385 πῶς δ᾽ 
CLP, δ᾽ om. EaB | ἂν ἀλλάξω 1, βίον Gu. Christ 1886 ἐμὰν om. 
ΟἹ, ἀνάλγητον Weil 1387 εἶθε δὲ | | μοι BC | κοιμάσειε CLP, 
κοιμίσειε EB (« superscr. b), κοιμήσειε α | δυσδαίμονα CL P, δυσδαί- 
uov' ceteri, δύσποτμον Weil, fort. si9s κοιμάσειέ νιν 1388 ἄδου L, 
sed ov ex alia litera corr. L vel !| ἄδου vs νυχτὸς δυστάλαιν᾽ ἀνάγκα 
E|v om. C 1889 et 1391 personae notam om. a C (add. a?) | οἵαις 
συμφοραῖς EaBC, οἵα συμφορᾶ LP | προσεξύγης P, ὑπεζξζύγης C 
1390 ἀπώλεσεν EaB, διόλεσεν scripto e super ὁ C, διώλεσεν LP 
1392 κἀνακουφίσϑην C 1393 τόποισι EB, δόμοισι a CLP | voició" 
EB, τοῖσιν aC, τοῖσδ᾽ P, τοῖσδέ γ᾽ L 1395 sqq. lineolas praefixas 
habet 1, (1899—1405 P) 1397 fort. ἔστι συγκυναγὸς 1898 οὐ δῆτ᾽ 
om. C | μοι προσφιλής γ᾽ Ea B, μοι δύσποτμος in ras. C, τοι δύσποτμος 
LT 1399 ἱππονόμας B (ἱππονώμας b) CP 
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II. ὥμοι' φρονῶ δὴ δαίμον᾽ fj μ᾽ ἀπώλεδεν. 
AP. τιμῆς ἐμέμφϑη σωφρονοῦντί v' ἤχϑετο. 
III. τρεῖς ὄντας ἡμᾶς ὥλεσ᾽, ἤσϑημαι, μία. 
AP. πατέρα γε καὶ σὲ καὶ τρίτην ξυνάορον. 
1Π. ὥὦμωξα τοίνυν καὶ πατρὸς δυσπραξίας. 1406 
AP. ἐξηπατήϑη δαίμονος βουλεύμασιν. 

III. à δυστάλας σὺ τῆσδε συμφορᾶς, πάτερ. 
ΘΗ. ὄλωλα, τέκνον, οὐδέ μοι χάρις βίου. 

IH. στένω σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τῆς ἁμαρτίας. 

ΘΗ. εἰ γὰρ γενοίμην, τέκνον, ἀντὶ σοῦ νεκρός. 1410 
IIl. à δῶρα πατρὸς σοῦ Ποσειδῶνος πικρά. 
ΘΗ. ὡς μήποτ᾽ ἐλϑεῖν ὥφελ᾽ ἐς τοὐμὸν στόμα. 
III. τί δ᾽; ἔκτανές τἄν μ᾽, ὡς τότ᾽ ἦσϑ᾽ ὠργισμένος. 
ΘΗ. δόξης γὰρ ἧμεν πρὸς ϑεῶν ἐσφαλμένοι. 
III. φεῦ" 

. . εἶθ᾽ ἦν ἀραῖον δαίμοσιν βροτῶν γένος. 1416 
AP. ἔασον" οὐ yàg οὐδὲ γῆς ὑπὸ ξόφον 

ϑεᾶς ἄτιμοι Κύπριδος ἐκ προϑυμίας 
ὀργαὶ καταδκήπτουσιν ἐς τὸ σὸν δέμας 

[σῆς εὐσεβείας κἀγαϑῆς φρενὸς χάριν. 
ἐγὼ γὰρ αὐτῆς ἄλλον ἐξ ἐμῆς χερὸς 1490 
ὃς ἂν μάλιστα φίλτατος κυρῇ βροτῶν 
τόξοις ἀφύκτοις τοῖσδε τιμωρήδομαι. 

σοὶ δ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀντὶ τῶνδε τῶν κακῶν 
τιμὰς μεγίστας ἐν πόλει Τροιξηνίᾳ 

δώσω" κόραι γὰρ ἄζυγες γάμων πάρος 1426 

1401 οἴμοι E, ὥιμοι α δὲ B (δὴ b) | φρονῶ, superscr. νοῶ, L | 
δαίμον᾽ ἤματ᾽ mut. in δαίμον᾽ ἤ μ᾽ B δαίμον᾽ ἥ w ὃ | ἀπώλεσεν E PI, 
ἀπώλεσε BCL 1402 ἐμέμφϑη .ELP, ἐμέμῳφϑης a B (ς del. b) C | 
τ᾽] scripsi, δ᾽ libri 1403 ὥλεσ᾽, ἤσϑημαι, μία] Valckenaer, ὥλεσ᾽ 
ἤσϑημαι (ἥἤσϑημαι CP) κύπρις EaCP, ὦλεσ᾽ ἴσημι (yo. ἤσϑημαι su- 
perser. b) κύπρις B, ὥλεσεν μία κύπρις L 1404 ys] Kirchhoff, rs 
libri (om. a) 1405 ὥμωξα aB (ᾧμοξα b) CL, ὥμοξε mut. in ᾧμοξα 
E. óuoía Ρ 1408 τέκον P | οὐδὲν ἡ ydow C  — 1409 ἢ ᾽μὲ E. ἡ 
μὲ a, ἤ us BC P et s ante μ erasao L 1410 γενοίμαν P ,1412 ὥφειλ DB 
corr. ὃ 1413 μ᾽ om. E B (add. b) 1416 εἴϑ᾽ ἀραῖον ἦν P | δαίμοσι 
libri 1416 o? γὰρ EaPl, οὐδὲ γὰρ BCL | ξόφον BCLP, ζόφω Eb, 
ζόφῳ a 1418 κατασκήπτουσιν LP, κατασήψουσιν ceteri 1419 quem 

habet Christ. pat. 823, delevit Valckenaer, cfr. 1454 1421, κυρεῖ ut 
vid. P xvgoi p 1422 τόξοισιν CL 1423 σὺ L 1425 πάρα C 

Euripides, Hippolytus. b 
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κόμας κεροῦνταί Got, δι᾿ αἰῶνος μακροῦ 
πένϑη μέγιστα δακρύων καρπουμένῳ 
ἀεὶ δὲ μουδσοποιὸς ἐς σὲ παρϑένων 
ἔσται μέριμνα, κοὐκ ἀνώνυμος πεσὼν 

ἔρως ὁ Φαίδρας ἐς σὲ σιγηϑήσεται. 1430 

σὺ δ᾽, ὦ γεραιοῦ τέκνον Αἰγέως. λαβὲ 
σὸν παῖδ᾽ ἐν ἀγκάλαισι καὶ προσέλκυσαι" 

ἄκων γὰρ ὥλεσάς νιν" ἀνθρώποισι δὲ 
ϑεῶν διδόντων εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν. 

καὶ Gol παραινῶ πατέρα μὴ στυγεῖν σέϑεν, 1435 

ἹΙππόλυτ᾽ " ἔχεις γὰρ μοῖραν ἧ διεφϑάρης. 
καὶ χαῖρ᾽ * ἐμοὶ γὰρ οὐ ϑέμις φϑιτοὺς ὁρᾶν 
οὐδ᾽ ὄμμα χραίνειν ϑανασίμοισιν ἐκπνοαῖς" 

ὁρῶ δέ σ᾽ ἤδη τοῦδε πλησίον κακοῦ. 

Ili. χαίρουσα καὶ σὺ στεῖχε, παρϑέν᾽ ὀλβία" 1440 
μακρὰν δὲ λείπεις ῥαδίως ὁμιλίαν. 
λύω δὲ νεῖκος πατρὶ χρῃξούσης σέϑεν" 
καὶ γὰρ πάροιϑε δοῖς ἐπειϑόμην λόγοις. 

αἰαῖ, κατ᾽ ὄσσων κιγχάνει μ᾽ ἤδη σκότος" 
λαβοῦ, πάτερ, μου καὶ κατόρϑωδον δέμας. 1445 

ΘΗ. uot, τέκνον, τί δρᾷς us τὸν δυσδαίμονα; 

III. ὄλωλα καὶ δὴ νερτέρων δρῶ πύλας. 

ΘΗ. ἦ τὴν ἐμὴν ἄναγνον ἐκλιπὼν φρένα; 
III. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σε τοῦδ᾽ ἐλευϑερῶ φόνου. 
ΘΗ. τί φής; ἀφιεῖς αἵματός μ᾽ ἐλεύϑερον; 1450 

1496 κεροῦνται ε in ras. scripto L, litera post o erasa P 
1497 πένϑη] τέλη Weil | x«ozovuévo] Valckenaer, καρπουμένα B, καρ- 
πούμεναι ceteri 1428 παρϑένον mut. in παρϑένων ὁ 1481 αἰγέος 
ας αἰγέως a? | λαβοῦ C 1482 ἀγκάλεσι mut. in ἀγκάλαισι a, &yxd- 
λαισι scripto ἢ super αὐ L, ἀγκάλησι CP | προσέλκυσον L 1435 σοί 
τ᾽ αὖ παραινῶ Christ. pat. 827 1437 φϑιτοὺς CLP, νεκροὺς EaB 
1438 ϑανασίμοις B corr. b | ἐνπνοαῖς C 1442 λύσω E | πατρὶ Ea 
(og super « scr. a?), πατρὸς B (uv super og scr. b) CLP 1443 πάρ- 
ov9ev CL 1444 κιγχάνει unus ex codicibus Christ. pat. 900, κιχάνει 
libri (τυγχάνει c, superser. καταλαμβάνει in B) 1445 μοι P 
1416 οἶμοι Ea, ὥμοι ceteri | super δυσδαίμονα scr. yo. δύστηνον b 
1447 πύλας] δόμους Christ. pat. 901 1448 ἐκλιπὼν] ἐχϑαίρων Heinsch | 
φρένα CLP et cum yg. χέρα E, χέρα et in marg. yo! φρένα a, χέ- 
ρα(ν), superscr. φέραν, B 1450 &gieig] scripsi, ἀφίης CLP, ἀφή- 
σεις EaB | μ᾽ αἵματος ἐλεύϑερον C 

Lii 
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III. τὴν τοξόδαμνον "Agvsuw μαρτύρομαι. 
ΘΗ. ὦ φίλταϑ᾽, ὡς γενναῖος ἐκφαίνῃ πατρί. 
IIl. τοιῶνδε παίδων γνησίων εὔχου τυχεῖν. 1455 

GH. ὥμοι φρενὸς σῆς εὐσεβοῦς ve κἀγαϑῆς. 1454 

III. ᾧχωκε, xol σὺ χαῖρε πολλά uot, πάτερ. 1453 
GH. μή vvv προδῷς us, τέκνον, ἀλλὰ καρτέρει. 
III. κεκαρτέρηται τἄμ᾽" ὕλωλα γάρ, πάτερ" 

κρύψον δέ μου πρόσωπον ὡς τάχος πέπλοις. 

ΘΗ. à κλείν᾽ ᾿Αϑηνῶν Πελοπίας 9' ὁρίσματα, 
οἵου στερήσεσϑ᾽ ἀνδρός. ὦ τλήμων ἐγώ" 1460 
ὡς πολλά, Κύπρι, σῶν κακῶν μεμνήσομαι. 

ΧΟ. κοινὸν τόδ᾽ ἄχος πᾶσι πολίταις 

ἦλθεν ἀέλπτως. 
πολλῶν δακρύων ἔσται πίτυλος᾽ 

τῶν γὰρ μεγάλων ἀξιοπενϑεῖς 1465 

φῆμαι μᾶλλον κατέχουσιν. 

1451 '"4orsuuv] παρϑένον ex Diphil. frg. 30 Ko. Λητοῦς Zzfióg τε 
τοξόδαμνε παρϑένε, óc οἱ τραγωδοί φασιν Nauck. — 1452 φαίνη C 1453 et 
1455 permutavit Wilamowitz 1454 ὥμοι CLP, οἴμοι EaB | εὐλα- 
βοῦς vs E 1468 ὥχωκε] Weil, ὦ χαῖρε libri 1456 μή νυν] Bar- 
nes, μὴ νῦν libri 1458 Thesei notam hic, non ante proximum v. 

habet C | τάχους E 1459 ὦ xActv' ἀϑῆναι E, ὦ κλεῖν᾽ ἀϑῆναι a, 

ὦ κλεῖν ἀϑῆναι B, ὦ κλεῖν᾽ ἀϑηναίων C, ὦ κλείν᾽ ἀϑηνῶν LP | Ilc- 
λοπίας] Wilamowitz, παλλάδος libri 1460 ᾽στερήσεσϑ᾽ olim Nauck | 
τλήμων aCLP, τλῆμον Eo*B 1463 ἐπῆλϑεν C 1464 δακρύων 
om. LP (add. ἢ | δ᾽ ἔσται a 1466 κατέχουσι a | cfr. schol. B τινὲς 
καὶ τούτους τῷ τέλει. προσάπτουσι᾽ ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν βίο- 
TOV κατέχοις καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. Subserips. τέλος ἱππολύτου 
EB, ἱππόλυτος στεφανηφόρος a, τέλος σὺν ϑεῷ τοῦ δράματος εὐριπίδου 
ἱππολύτου C, εὐριπίδου ἱππόλυτος στεφανηφόρος LP 

C3 
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coniecturas minus probabiles continens. 

Argum. lin. 11 sq. κρίνασα τέλος δὴ Kirchhoff ^ 135sqq. πρὸς τῆς 
τροφοῦ δηλῶσαι ἠναγκάσϑη, ἥτις κατεπαγγειλαμένη αὐτῇ βοηϑήσειν κατὰ 
τὴν κτὲ. E. Schwartz 25 sq. τιμὰς ἐφῆψε γῇ ἐγκαταστήσασϑαι coni- 
ciebam | ἐπὶ γῆς Barthold 2427 ἐν {Τροιζῆνι καὶ οὐ καϑάπερ τοῦ προ- 
τέρου £v» ᾿Αϑήναις E. Schwartz 29 ὁ δεύτερος Kirchhoff 

Υ. 8 ve] δὲ Monk Πόντου Musgrave (inepte) — 7 sq. delet Klin- 
kenberg 

14 δὲ] ve Lenting 19 ἐσπεσὼν coniciebam, προσποϑῶν Vitelli, 
προσπελῶν vel προσφέρων Barthold, πρὸς ϑεοὺς Herwerden, προσλαβὼν 
Heinsch 

20 τούτοις ἐγὼ μὲν οὐ Burges 22 δὲ] γὰρ Burges 22sq. τὰ 
πολλὰ δὴ .. προκόψασ᾽ " οὐ... πολλοῦ ys δεῖ Wheeler 29 wol πρίν νιν 
anonymus 29—31 καὶ πρὶν μὲν ἐλθεῖν τῇδε, γῆς Τροιξζηνίας (πέτραν 
παρ᾽ αὐτὴν Παλλάδος) κατόψιον ϑεᾶς τῆσδε ναὸν Κύπριδος ἐγκαϑίσατο 
Arnim 29—33 καὶ πρὶν μὲν ἐλϑεῖν τήνδε γαῖαν εἴσατο πέτραν.. 
κατόψιον γῆς... Κύπριδος, ᾿Ἱππολύτῳ δ᾽ ἔπι (ceteris deletis) Weil, καὶ 
ναὸν ἡμῖν τῆσδε γῆς κατόψιον ἐρῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔκδημον ἐγκαϑείσατο (ceteris 
deletis) Tournier 

31sq. ναῷ Κύπριδος ἐγκαϑείσατο, ἐρῶσ᾽, Ἔρωτ᾽ Valckenaer 
32 ἄδηλον Wesener, ἔκηλον Bury, ἀλγεινὸν Harry | δ᾽] τ᾽ Lenting | 
"Iuzolóro τ᾽ ἔπι eiecto versu 88 Hartung 88 ὑμνήσουσιν Valckenaer, 
ὠνομάξεϑ᾽ Camper, Óóvoudfowv Bothe, ἦν ὁ μῦϑος Kayser 86 καὶ 
τῇδε. ναυστολεῖ [y9ovo] Kirchhoff 37 ἐνιαύσιόν τ᾽, versu 35 post 
36 posito, Kirchhoff | ἔκδημος Luzac | versum delet Wheeler 388 fort. 
κἀπτοημένη 

40 ξύνοιδ᾽ οὐδ᾽ εἷς τις Burges 40--ὅ0 delet Wheeler 41 ταύ- 
της τῇδ᾽ Nauck | versum delet Klinkenberg 42 δείξει Kirchhoff, 
ἤξει Vitel | δῆλον δὲ ϑήσει Gloél, δεῖξαι δεήσει Weil, ἤδη δὲ δείξω 
Fecht, δείξω δ᾽ ὃ λήϑει Arnim, ἐς φῶς δὲ δείξω Barthold, δείξω δ᾽ 
ἀνόσιον vel potius δείξω δὲ ϑᾶσσον Stadtmueller | κἀκμανήσεται Naber, 
καὶ σφαλήσεται F. Gu. Schmidt | versum delet E. Hiller 45 Θησεὶ 
γέρας] γέρας ποτέ Barthold 46 εὔξεσϑαι Lenting | versum delet 
Klinkenberg 47 εὖ xié& μέ γ᾽ Petit, εὐφιλὴς μὲν E. Bruhn 48 fort. 
Φαίδρα᾽ γυναικὸς οὐ προτιμήσω μόρον 

56 sq. delet Wheeler 58—60 comitibus, 61—68 Hippolyto, 
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70—72 comitibus tribuit Witzschel, 58—69 Hippolyto, 70—72 comiti- 
bus olim tribuebat Kirchhoff 

(61 sq. Hippolyto tribuit Ch. Kirchhoff) 63 delet, Nauck 
64 χαῖρ᾽ ὦ χαῖρέ μοι Barthold 65 Λατοῦς, παῖ Διὸς A4orsu. Blom- 
field | versum olim delebat Hartung 67 κατ᾽ οὐρανὸν ἃ μέγαν olim 
coniciebam | ἃ μεγάλαν κατ᾽ Weil 67 sq. αἵ... ναίουσ᾽ Brunck, αἵ 
μέγαν κατ᾿ Ὄλυμπον ναίουσ᾽ Hermann | εὐπατέρειαι Brunck, εὐπατέρει᾽ 
ἂν Gaisford 68 εὐπατέρειά γ᾽ αὐλὰν Valckenaer, εὐπατέρεια φυλά 
Musgrave 68 sq. ναίεις εὐπατέρει᾽ ἂν οἶκον Zovóg πολύχρυσον (de- 
leto v. 67 et vocabulo αὐλάν) Nauck 69 οἶκον delet Cobet 

70— 72 delet Hermann, χαῖρε (χαῖρ᾽ ὦ mavult Barthold) χαῖρέ 
uot, ὦ κόρα καλλίστα κατ᾽ Ὄλυμπον (ceteris deletis) Nauck 12 παρ- 
ϑένος Wilamowitz 76 ex Athen. IX p. 402B Σκίρας.. ἐν Μελεάγρῳ 
φησίν" ἔνϑ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ νέμειν βοτὰ οὔτ᾽ ἀσχέδωρος vsuóusvog 
καπρώξεται Sciram οὔτ᾽ ἦλϑέ πω σύαγρος legisse colligit Valekenaer | 
ἀλλὰ παρϑένον Weil, ἀλλ᾽ ἀνθεσφόρον Willems, ἀλλ᾽ ἐπήρατον Her- 
werden, ἀλλ᾽ ἀδέρπανον (i. e. ἀδρέπανον) coniciebam 171 λείμακ᾽ 
Reinach 78 Αἰδὼς] (Αἰὼς J. Vofs), 'Hóg Markland, “Ἕως Toup, 
Ναιὰς (vel Ναϊς) Musgrave, μάδων Blomfield, Ταῦρος anonymus (ante 
Herwerdenum), λιβὰς Willems | δὲ] vs Lenting 19 ὅσοις] ὃν οἷς 
Reiske | ὅσοισι πλαστὸν Musgrave, ὅσοις δ᾽ ἐπακτὸν Maehly, ὅσοις. ἄν- 
αγνον Nauck, ὅσοις ἄλαστον Naber | ἀλλά γ᾽ ἡ φύσις Valckenaer, ἀλλ᾽ 
ὧν ἡ φύσις Hermann, ἀλλ᾽ εἴ τις φύσει Paley 19 5αᾳ. verba ἀλλ᾽... 
ὁμῶς delet Nauck 19—81 delet Dindorf 

80 τὸ σωφρονεῖν ἕστηκεν Camper, τὸ σῶφρον εἰλήχασιν Schoe- 
mann 82 χρυσέᾳ xóug Valckenaer 88 (post hunc v. lacunam sta- 
tuit E. Bruhn) 89 βουλεύσοντος Nauck 

90 ἤτἄρ᾽ W. Headlam | o? γὰρ ἂν σοφοὶ Burges 91 Βη. ὡς 
καϑέστηκεν νόμος -- οὐ φίλον, Nauck 92 (οὐκ οἶδα τοῦ δὲ καί μ᾽ 
Valckenaer), οὐκ οἶδ᾽ ὅτου δὴ καί μ᾽ Herwerden, οὐκ οἶδα γοῦν ὅτου 
μ᾽ Hannemueller | οὐκ οἶδα τοῦ μ᾽ ἀνιστορεῖς νόμου πέρι Brunck 
94 βροτοῖς Barthold 96 κέρδος δὲ 1. Tate, κέρδος τι olim Monk | 
πλείστη yt: κέρδος τοῦτο σὺν Hartung 

101 σαῖς] ταῖσδ᾽ Lenting 104 Eustath. ad 1l. p. 346, 15 μέλοι, 
unde ἄλλοις ἂν ἄλλος... μέλοι Burges — 106 νυκτυϑαύμαστος Blomfield 
107 τιμαῖσί γ᾽ coniciebam | τίμα νιν, ὦ παῖ, καὶ νόμῳ χρῆσϑαι Burges 

115 λέγοντες... λέγειν coniciebam | φρονοῦντας οὐ τὼς ὡς xvi. Mus- 
grave, φρονοῦντας ὥς, ἅσσ᾽ οὐ πρέπει δούλοις λέγειν Burges, φρονοῦν- 
τας οὕτως εἰ πρέπει δούλοις λέγειν Witzschel, φρονοῦντας οὕτως ὥσπερ 
οὐ πρέπει λέγειν vel φρονοῦντας ὥσπερ οὐ πρέπει δούλοις λέγειν Har- 
tung, φρονοῦντας ὧδ᾽ ὡς οὐ πρέπει δούλοις λέγειν Heimsoeth, φρονοῦν- 
τες οὕτως ὡς πρέπει σοφοῖς φρονεῖν Fecht, φρονοῦντας ὡς οὐκ ἂν πρέ- 
ποι δούλοις λέγειν Ἡ. Mueller, φρονοῦντες ὁσίως (vel ὀρϑῶς) ὡς xri. 
F. Gu. Schmidt, φρονοῦντας --- οὕτω πως πρέπει δούλοις λέγειν Hilberg, 
φρονοῦντας οὕτως ὡς πρέπει δούλοις στέγειν Vitelli, φωνοῦντες οὕτως 
ὡς πρέπει δούλοις λέγειν Stadtmueller, λέγοντες οὕτως ὡς πρέπει δού- 
λους τε δεῖ Hadley | πρέπειν δούλοις λέγω Paley | λέγειν] λεχέων Bothe, 
ϑεῶν Weil, μέλειν Wolfg. Bauer | versum (λέγοντες οὕτως ὡς πρέπει 
σοφοῖς λέγειν) post 116 collocat Walter 116 sq. φρονοῦντας οὕτως, 
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εἰ πρέπει λέγειν τόδε δούλοισιν, εὐξόμεσϑα σοῖς ἀγάλμασι Brunck 
117 συγγνώμην σ᾽ Valckenaer 

121 κυανοειδὲς ὕδωρ Naber, οὗ κπυανειδὲς (et 195 τόϑι) Herwer- 
den 199 ἄπο πέτρα λέγεται Kirchhoff | λέγεται] πέλεται Metzger 
128 ῥυτὰν] εὔρυτον olim Hartung, qui postea óvvàv κάλπισι βαπτὰν 
proposuit 126 φάρεα πορφύρεα Hermann, πορφυρόεντα φάρη Witz- 
schel, πορφυρέας χλανίδας olim Nauck 199 τᾶς εὐείλου anonymus, 
εὐαλίοιο Bothe | εὐάλι᾽ αὔδασε βαλοῦσ᾽ - ὅϑεν μοι aliquando Hermann | 
(vw κατέβαλλ᾽ Witzschel, ζνεν κατέβαλεν (et 139 κρυπτῷ τε πένϑει, 
ut est in Aldina) Hartung | κατέβαλ᾽ " ἔνϑεν ἁμῖν Musgrave, κάββαλεν 
(siu 5 ὅϑεν μοι Matthiae 

131 sqq. τειρομέναν voosoüv δέμας ἔντοσϑεν ἔχειν οἴκων Kirchhoff, 
τειρομέναν νοσερᾷ κοίτᾳ δέμας ἐντὸς ἔχειν οἶκον Weil, τειρομέναν νιν 
ἔχειν ἔντοσϑε δέμας νοσερὰν οἴκων Barthold, τειρομένας νοσερᾷ κοίτᾳ 

δέμας ἔχειν οἶκον C. Busche 186 τάνδ᾽ ἑκὰς ἀμβροσίου Reiske, τάνδε 
κατ᾽ ἀβρῶτος Barthold, τάνδε κατ᾽ ἀβροσίου Chr. Kirchhoff, Ἀρίαι κατ᾽ 
ἀβρώτου Verrall, τάνδ᾽ ἑκὰς ἁβροτάτου Hadley 189 κρυπτῷ ys mév- 
9s, Matthiae 

140 ποτὲ anonymus 141 ov γὰρ] ἄρά γ᾽ vel σύ Y ἀρ’ Brunck, 
εἶ γὰρ Monk, σύ τἄρ᾽ Hermann, σὺ δ᾽ ἄρ᾽ olim Fritzsche, ἦ σύ γ᾽ Paley 

144 ἢ ματρὸς φοιτὰς ὀρείας : FRE ας ἢ ματρὸς ἀρείος φοιτάς Chr. 
Kirchhoff 145 σὺ δ᾽ ἀμφὶ] ἢ κἀπὶ Metzger, ἡ oix ἀμφὶ Hadley, ἤτ᾽ 
ἀμφὶ (et 141 7 γὰρ) E. Chambry 146 ἀπλακίαις Monk 147 ἀνιέ- 
ροις Νιρνῶν δ | εὐθύτων Reiske | ἄϑυτος ἀνίρων Weil 148 Λμίμνας 
Brumoy 148 sq. διὰ χέρσον λίμνας 9" Hartung 148 sqq. Aíuves 
χέρσον 9" ὕπερ πελάϑουσ᾽ ἄλμας ἐν νοτίαις δίναις Wilamowitz 
149 χέρσου 9^ Js. Vofs, χέρσων Reiske, ἑρσῶν L. Schmidt, χέρσονδ᾽ Wil- 
lems | χέρσον 9" ὑπὲρ πέλαγος olim Wilamowitz 149 sq. ὑπὲρ ξυλόχους 
δίναις τ᾽ Musgrave 

160 δίναισιν νοτίας ἅἄλμας Heath 161 πόσιν ἢ olim Nauck 
152 (τῶν εὐπατριδᾶν Wilamowitz) 164 κρυπτὰ λεχέων σῶν κοίτα Μ. 
Schmidt 157 λιμένα vóvó Heath 

161 óvovóxo olim Hartung, δυστρόπων Barthold 162 κάκα 
δύστανος ἀμηχανία Wilamowitz 104 ὠδίνων καὶ δυστροφίας Bart- 
hold, ὠδίνων καὶ δυστοκίας (olim ὠδίνων vt καὶ ἀμφ᾽ ὀδύναις) Har- 
tung | ἁβροσύνας Markland 166 sqq. τὰν εὔλοχον.. ἀὐτεῖν "Aoveuuv: 
καί μοι πολυξζήλωτος αἰὼν σὺν ϑεοῖσι φοιτᾶν Burges 167 ἀὕτουν 
Blomfield 168 sq. αἰὲν ἐν ϑεοῖσι Herwerden 169 συμφέρουσα (vel 
συντελοῦσα) φοιτᾷ Wolfg. Bauer , ϑεοῖσιν Barthold | ϑεοῖς ἐφοίτα 
Brunck 

170 γραιὰ desiderat Monk 172 post 175 collocat Reiske, post 
180 Wilamowitz 1178 τί δέ co. Valckenaer 179 ἔξω vs Lenting 

182 σπεύδεις Naber | ys πάλιν Valckenaer 188 πόνος] κόπος 
Sybel 

191 ἄλλο τι τοῦ ξῆν φίλτερον, ἀλλ᾽ ὁ Brunck 192 νεφέλας 
Reiske 194 ὅ τι τουτὶ Schenkl 196 olim suspectum habebam 

200 εὖ πήχεις χερσίν Hartung, ἐς πήχεις χεῖρας Willems 
208 δνοφερᾶς Naber 

212--14 et 223—27 olim permutabat, deleto versu 294, Wilamo- 
witz 214 ἔνοχον F. Gu. Rost, ὕποχον Weil 216 post πεύκας ex 

- 
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Aristoph. Vesp. 750 interponit κείνων ἔραμαι, κεῖϑι γενοίμαν, quae 
verba ex Euripidis Hippolyto repetit scholiasta, Porson, at cfr. 219. 
230. 235 218 post 219 collocat, secundum Plutarchum ἐγχριπτομένα 
scribens, Markland | 

224 τί; κυνηγεσίων καὶ col μελέτῃ Reiske, τί κυνηγεσίων δεῖ σοι 
μελέτης ; olim Witzschel | καὶ] δαὶ Musgrave, παῖ Meineke, πὰρ Fecht | 
μελέτῃ Valckenaer | xol col μελέτη olim eiciebat Nauck, integrum ver- 
sum delet Dindorf 225 delet Barthold 227 69. Heath 998 λείας 
δέσποιν᾽ άρτεμι olim Weil 

232 παράφρον γ᾽ Valckenaer | παράφρον παρέσυρας ex Aesch. 
Prom. 1098 conieiebam 238 fác' ἔπι ϑήρας πόϑῳ Gomperz (mallem 
βῆναι ϑήρας πόϑῳ), βᾶσ᾽ ἐπὶ ϑήρας μόϑον Metzger (μόχϑον Pierson), 
βᾶσ᾽ ἐπὶ ϑήρας πόνον F. Gu. Schmidt 284sq. νῦν δὲ ψαμάϑοις ἐν 
ἀκυμάντοις Cobet 245 δάκρυα βαίνει Matthiae | (εἴβει Barnes) 
249 ro) γιγνώσκοντ᾽ E. Bruhn 

255 πρὸς ἄκρον xol μὴ Herwerden 
261 βίοτον Tournier | ἀτρεπεῖς Reiske, ἀτενεῖς Jacobs 962 τέρ- 

viv. Musgrave 263 τῇ τ᾽ εὐσοίᾳ Nauck | τῇ τ᾽ εὐσοίᾳ πολεμίξειν 
olim coniciebam 266 ξυμφωνοῦσι Naber 268 τάσδε δυστήνου 
Lenting 

270 σοῦ δ᾽ αὖ Valckenaer | βουλοίμεϑα Hartung — 271 ἄλλως &éy- 
χεις olim Vitelli, κάμνω γ᾽ (vel &vij") ἐλέγχουσ᾽ Barthold, οὐκ οἶδ᾽ 
ἐλεγχϑεῖσ᾽ olim Weil, οὐκ οἶδα δηλοῦν F. Gu. Schmidt, ἔκαμον ἐλέγχουσ᾽ 
Vitelli 272 ἀρχὴ. πημάτων προσέπτατο Nauck 274—81 delet Wheeler 
275 τριταία γ᾽ οὖσ᾽ ἄσιτος, ἀσϑενεῖ, Paley 276 (ὑπ᾽ ἄσης Victorius), 
dong ὕπ᾽ Muretus, ἀσηϑεῖσ᾽ Pierson, ἄλης ὕπ᾽ Reiske, ἐπ᾽ ἀπάταις Vi- 
telli ἄτης ἡ Valckenaer | ποίας ὑπ᾽ ἄτης κατϑανεῖν Nauck 478 sq. 
delet H. Mueller — 277 ϑανεῖν] ἄδηλ᾽ Musgrave, οὐκ οἶδ᾽ Wilamowitz, 
μανεῖσ᾽ Stadtmueller | ἀσιτεῖ γ᾽ Purgold 271 et 280 delet et 278 
posi 279 collocat Nauck 

289 sqq. καὶ σύ γ᾽. λύσασα, καὶ γνώμης ὁδὸν ἔγωγ᾽ ὅπη... ἑσπό- 
μην, μεϑεῖσ᾽ Blomfield 

290 delet H. Cron, item, 289 ἐγὼ pro ὁδὸν scribens, Tournier 
290 sq. γνώμης ἐγὼ ὁδῶν 9' ὅπη Weil 290 sqq. γνώμης ὁδὸν με- 
ϑεῖσ᾽, deleto v. 291, Tournier 294 πάρεισιν αἴδε Earle | συγκαϑί- 
σταιντ᾽ ἂν Musgrave 297 ἔα᾽ τί σιγᾷς; οὔ σε χρὴ Brunck (οὔ σ᾽ 
ἐχρῆν |Valekenaer, mallem οὐχὶ χρή) | τί φής; τί σιγᾷς Nauck 
299 τοῖσί γ᾽ Monk 

302 ἔσον τ᾽ Lenting | ἔσον γὰρ ἴσμεν τῷ πρίν F. Gu. Schmidt 
804 μεντἂν Herwerden | μέντοι πολλὸν αὐθαδεστέρα Reiske 304 sq. 
μέντοι et αὐθαδεστέρα yiyvov ϑαλάσσης aut spuria aut corrupta putat 
Nauck, qui olim ἀλλ᾽ ἴσϑι, πρὸς τάδ᾽ εἰ ϑανεῖ, προδοῦσα σοὺς propo- 
nebat 305 προδοῦσ᾽ ἔσει Halbertsma 

323 ἕα μὲ μῆτερ Schenkl, ἔα u' ἀπελϑοῦσ᾽ Barthold | ἔσϑ᾽ ἁμαρ- 
τάνειν Seidler 824 οὐδέ cov λελείψομαι Duport (ἑκοῦσά γ᾽ οὐδέ σου 
λελείψομαι Kvicala), ὧδέ σου λελείψομαι anonymus, ἐνδεὴς λελείψομαι 
olim coniciebam, εἰ δὲ σοῦ λελείψομαι — olim Wilamowitz, ἐν δὲ σοὶ 
βεβλήσομαι Wolfg. Bauer, ἐν δὲ σοῦ λελήψομαι Willems, ἀλλὰ σοῦ 'πι- 
λήψομαι Barthold 327—32 delet Wheeler 327 col τάδ᾽ εὑρήσεις 
F. Gu. Schmidt 328 εἴ cov μὴ ἴτυχον Kirchhoff, ἢ σὲ μὴ εὐτυχεῖν 
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Nauck, ἢ σ᾽ 4iov τυχεῖν Collmann, ἢ σοῦ κῆρ᾽ ἰδεῖν F. Gu. Schmidt 
829 ὀλεῖ nutrici continuat. Valckenaer | ὀλεῖς Musgrave 329—392 sic 
disponit: 331. 330. 329. 332 H. Hirzel 

380 ἱκνουμένην ἐμέ Valckenaer 331 ἄκη γὰρ αἰσχρῶν, ἐσϑλὰ 
Musgrave 384 χρή Hartung 

340 πάσχει Burges 341 ὡς] ὧδ᾽ Elmsley 347 λέγουσιν (λέ- 
yovo' Musgrave) ἐν ἀνθρώποις Reiske, λέγουσιν ἐν βροτοῖς Weil, λέ- 
γουσιν ἄνϑρωποί γ᾽ Barthold 348 aut ἄλγιστόν 9" aut ἀλγεινὸν δ᾽ 
requirit Nauck 349 ἡμεῖς δ᾽ Valeckenaer | &o' ἦμεν Nauck, ἄρ᾽ 
ἐσμέν Herwerden 

351 £c9'| οἶσϑ᾽ Tournier 854 οὐκέτ᾽ ἀνσχέτ᾽ Nauck — 855—857 
delet Wheeler 355 εἰσορᾶν Scaliger vel Reiske 357 ϑανοῦσα] 
φϑάνουσα Herwerden, μαϑοῦσα Weil 

361 Gu' ὥλεσεν Naber 864 σᾶν σ᾽ ἔρον olim Weil 364 sq. 
(σ᾽ ἂν δίκαν κατακλύσαι φρενῶν Musgrave), c&v, φίλα, καϑανύσαι qos- 
νῶν Elmsley, σ᾽ ἀϑλίαν κατανύσαι φρενῶν Seidler, σᾶν, φίλα, σὲ κατα- 
λῦσαι φρένα Hartung, σᾶν ἰδεῖν κατάλυσιν φρενῶν Kayser, σὰν νόσον 
(vel σᾶν πλάνον) κατανύσαι φρενῶν Vitelli, σὰν φιλεῖν κατάλυσιν φρε- 
νῶν olim coniciebam, σᾶν (sanarum) μ᾽ ἑλεῖν κατάλυσιν φρενῶν Bart- 
hold, qui olim σὰν παϑεῖν κατάλυσιν φρενῶν proponebat, σὰν φέρειν 
(vel μ᾽ ἑλεῖν) κατάλυσιν φρενῶν C. Busche 365 κάκ᾽ ἀνύσαι φρενῶν 
G. Schneider 367 στρέφοντες ut varia lectio codicum memoratur 
368 fort. ὀλέϑοι᾽ ἐξέφηνας | ἃ ᾿ξέφηνας Bothe — 369 τίς σ᾽ ὦ παναμέ- 
οιος ὅδε πόνος μίμνει Musgrave, τί σέ γ᾽ ἂν ἄμμορος χρόνος ὅδ᾽ àv νέ- 
Lo. anonymus, etiam ὅδε πανάμερος τίς σε χρόνος μίμνει Well, τίς σε 
παναϑλίαν ὧδε χρόνος μένει Herwerden 

371 εἰσέτ᾽ ἔστιν οἷ τείνει τύχα Musgrave | ὧν φϑονεῖ Bothe | ἃ 
φϑίνεις τύχᾳ Paley, ἦ φϑίνεις τύχᾳ Weil | τέχναις olim Herwerden 
8715 8ᾳ. ἄλλων vel ἄλλα. ϑνητῶν v Hadley 318 κακίον᾽ Ge. Schmid | 
κακῶς, ἔνεστι Holzner 878 54. πράσσειν τὰ πλείον᾽, ἀλλὰ τῇδ᾽ ἀϑρη- 
τέον (ceteris deletis) Nauck | οὔτι γὰρ τό γ᾽ εὖ φρονεῖν τοῖς πᾶσιν 
anonymus 

383—87 delet Schliack, 383-——88 in unum versum αἰδοῦς τ΄ ἐπεὶ 
δ᾽ εὖ τυγχάνω φρονοῦσ᾽ ἐγώ contrahit Tournier 888 ἄλλην τιν᾽ εἰσὶ 
δὲ φϑοραὶ πολλαὶ βίου Weil, ἄλλην τιν᾽ ἄλλος εἰσὶ δὲ φϑοραὶ βίου 
Gomperz | σπῖλοι βίου Musgrave 884 post 378 transponit J. P. Ma- 
haffy, qui verba αἰδώς rs 385 ex glossemate orta esse putat 384 sq. 
μακράς τε λέσχας καὶ σχολήν... αἰδῶ τε, deleto versu 383, Barthold 
385 αἰδοῦς τε versibus 882---84 post 386 transpositis L. Schmidt, idem 
proponit deletis versibus 383 sq. Willems, αἰδώ rs deletis iisdem ver- 
Sibus Th. Miller 887 ταὐτά γ᾽ ὄντε γράμματα Naber — 388—990 trans- 
ponit post 402, deletis versibus 384—87, Hadley 889 οὐκ οἶδ᾽ ὁποίῳ 
Reiske ^ 8389 sq. ὁποῖον qdouoxov..u' ἔμελλεν Barthold. 

391 λέξω δέ σοι καὶ Barthold | καί σοι Monk — 396 ἀνδρῶν] ἄλ- 
λων Barthold 897 αὐτοὶ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς... κέκτηνται Tournier 

400 etiam τοῖσδέ γ᾽ Valckenaer | τοῖν δυοῖν οὐκ ἤνυτον Hartung 
402 βουλεύματι᾽ olim Nauck | versum delet Paley 408 sq. delebat 
olim Hartung 405 sq. οὖσα, γιγνώσκειν καλῶς, μίσημα πᾶσ᾽ Tv, ὥστ᾽ 
ὄλοιτο Hartung 406 eicit A. Weisman, 406—12 delet Barthold 
406 γυνὴ δὲ πρὸς τοῖσδ᾽ οὖσ᾽ (ἐγίγνωσκον καλῶς) Weil, γυνή vt πρὸς 

* 
i 

o νοηρβρλπον I 
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τάδ᾽ οὖσ᾽ ἐγίγνωσκον καλῶς Wilamowitz 407 μίσημα πᾶσιν ὡς ὄλοιτο 
olim Weil 401--1ῷ2 delet anonymus 408 ἦρξεν Herwerden 

ante 420 aliquid excidisse (ἀλλ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν σωφρονεῖν πειρά- 
σομαι) putat Paley 

421 ἐλευϑέρως Aldina 428 olim delebat Barthold 496 ἅμ᾽ 
ὄλλυσθϑαι βίῳ Musgrave, ἀμύνασϑαι βίῳ Luzac 429 προτεϑεὶς Mus- 
grave 

482 iv κακοῖς Tournier 434 φόβον] fort. τάφος 435 κἀν 
ϑεοῖς Lenting 436 ὡς δεύτεραι Weil 437—44 sic disponit: 439 
—42. 437 (τοῦτ᾽ ἄρα περισσὸν scribens) 438. 444 sq., deleto versu 443, 
Vitelli 437 corruptum, 438 spurium censet Nauck | πέπονθας oo 
περισσὸν οὐδ᾽ ἔξω λέγω scribit, verba óoyol..9s&g aut ex 1418 male 
repetita aut lacunae quam ante 443 statuit Dindorf tribuenda esse ra- 
tus, Barthold 

441sq. delet Bernhardy 441 οὐκ ρα νοῦ δεῖ Scaliger, οὐκ 
ἄρά γ᾽ εὖ χει Heath, οὐκ ἄρά γ᾽ ἡδὺ vel οὐκ ρα δεινὸν Musgrave, 
οὐκ "ἄρ᾽ ἅγους δεῖ Bothe, ποῦ τἄρα ποῦ δεῖ Nauck, ἐρᾶν ἄρ᾽ οὐ δεῖ 
Gloél | οὔ τἄρα λύει τοῖς ἐρῶσι νῦν τέλη Stadtmueller, οὔ τἄρα λύει 
(vel οὗ τἄρα ποῦ δεῖ) τοῖς ἐρῶσι τοῖς πάλαι Vitelli, οὐκ ἄρ᾽ ἀγὼν δὴ 
τοῖς ἐρῶσι νῦν μέγας Hadley 441 βα. λύουσ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τοῖς ἐρῶσι 
τῶν πέλας ὅσοις μέλουσιν Hartung, οὔ τἄρ᾽ ἂν οὐδεὶς... νόσον ἐμάλασσεν 
olim coniciebam, ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἔδει γὰρ τοῖς ἐρῶσι τῶν πάρος, πόσοι τε μέλ- 
λουσ᾽ Metzger, οὔ τἄρα πότμον τοῖς ἐρῶσιν εὐτυχῆ ϑεοὶ νέμουσιν F. Gu. 
Sehmidt | τοῦτ᾽ ἄρά γ᾽ οὗ δεῖ τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλας; ὅσοι τε μέλλουσ᾽ ἦ 
ϑανεῖν. καὐτοὺς χρεών; olim Weil ante 443 aliquid excidisse putat 
Dindorf (supplet νῦν δ᾽, ἀντέχεις ydo, ἐς σ᾽ ἐπέσκηψεν ϑεά Barthold) 
447 —50 delet Hartung, qui 447sq. olim post 450 transponebat 
449 καὶ τίκτουυ᾽ Herwerden, κἀνδιδοῦσ᾽ Tournier, κἀνιεῖσ᾽ olim coni- 
ciebam 

456—858 delet Wheeler 457 ϑεοί Markland 

465 συνεισκομίξειν Tournier 467 τοι] σοι Willems — 468—70 
delet Barthold 468 οὐδὲ στολὴν γὰρ ἢ κατηρεφεῖς δόμους Reiske, 
οὐδ᾽ ἂν στέγην ἄν, ἧς κατηρεφεῖς δοκοί Burges, οὐδ᾽ ἂν στέγην γάρ, 
ἧς κατηρεφεῖς δόμοι Monk, οὐδὲ στέγην τὰν κτὲ. Reisig, οὐ γὰρ στέγην 
ἄν, οἷς κατηρεφεῖς δόμοι Gu. Wolff | εὖ κατηρεφῆ δοκοῖς Weil 468 sq. 
οὐδὲ στέγην γὰρ ἧ κατηρεφεῖς δόμοι, κανὼν ἀκριβώσει᾽ ἄν Valckenaer, 
οὐδὲ στέγην γὰρ ἧς κατωφερεῖς δόμοι, κάλως ἀκριβώσει᾽ ἄν Lenting, 
οὐδ᾽ ἂν στέγην γὰρ εἷς κατηρεφοῦς δόμου καλῶς ἀκριβώσειεν Kirchhoff, 
οὐδὲ στέγην ἂν αἱ κατηρεφεῖς δοκοὶ καλῶς ἀκριβώσειαν quondam conicie- 
bam, οὐδ᾽ ἂν στέγην γὰρ, ἧς κατηρεφεῖς δόμοι, (ὀρϑοῖσι κανόσι τέκτο- 
veg bviovoyiag) καλῶς ἀκριβώσειαν Paley, οὐδὲ στέγην γὰρ ἂν κατηρεφῆ 
δοκοῖς κανὼν ἀκπριβώσειεν Gomperz, οὐδὲ στέγῃ γὰρ ἂν κατηρεφεῖς δό- 
μους καλῶς κτὲ. Gloél, οὐδὲ στέγην ἂν εἰς κατηρεφεῖς δοκοὺς κανὼν 
ἀκρεβώσειεν olim coniciebam, οὐδὲ στέγην ἄν, ἧ κατηρεφεῖς δοκοί, κα- 
νὼν ἀκριβώσειεν C. Busche 469 etiam κανόνες (vel κανόσιν) ἀκρι- 
βώσειαν Markland | ἀκριβοῦσ᾽ αἰέν Musgrave, ἀκριβῶσαί νιν Willems, 
ἂν ἠκρίβωσαν Wilamowitz, ἀκριβώσαις ἂν Hadley | ἐς δὲ σύγχυσιν 
Stadtmueller 

. 410 (πεσούσας ἣν σὺ πῶς... δοκοῖς Heath | πεσοῦσ᾽ ἴσην σοι Bur- 
ges | πεσοῦσαν ἣν Schaefer, πεσόνθ᾽ ὅσην Madvig, πεσοῦσ᾽ ἐς ἣν Gloél| 
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70000 ἄσημον πῶς Holzner | σῶς ἂν Markland 471 ἀλλ᾽ εἴ γε πλείω 
τῶν κακῶν τὰ χρήστ᾽ ἔχεις Dobree | τῶν κακῶν] πραγμάτων Barthold 
412 κάρτ᾽ ἂν Elmsley | fort. κάρτα γε στέρξειας &v 4718 ἄγ᾽ ὦ Bothe 
471—81 delet Barthold (478 eicit Kviéala), post 507 olim isa collo- 

cabat Wilamowitz, ut eos versus versus 513—15 (δεῖ σ᾽ ἐξ κτὲ.) Phae- 
drae tributi exciperent post 477 lacunam (ἔστιν μὲν ἡμῖν χρίματ᾽, 
ἔστι καὶ ποτα) statuit Oeri 418 εἰ δ᾽ εἴσ᾽ Herwerden ἀ478 58α. καὶ 
λόγος ϑελχτήριος φανήσεταί τις, τῆσδε Musgrave 

480 sq. delet Hartung 480 ἦ παῦρά y ὀψέ τ᾽ Reiske 484 οὗ- 
tog] οὑμὸς F. Gu. Sehimidi: 488 γὰρ λιτοῖσιν Lindau 

491 τἀνδρὸς ὡς ἔχει διιστέον Dindorf, τἀνδρὸς ὡς τάχος πειρατέον 

Herwerden, τἀνδρός" ᾧ τάχος διοιστέον Barthold | 4 τάχος vel ἐν τάχει 
Headlam | διοπτέον Porson, δὲ πειστέον Hadley post 491 aliquid 
intercidisse olim putabam 493 sq. εἰ μὲν γὰρ ἦν oig μὴ ᾽πὶ συμφο- 
ραῖς βίου τοιαῖσδε σώφρων οὖσ᾽ Weil 494 σώφρων τ᾽ Valckenaer, 
ἀεσίφρων δ᾽ Musgrave 494 sq. delet Nauck scribens 496 πῶς ἦγον, 
item scribens οὐκ ἦγον Barthold 

500 delet Nauck | ἀλλ᾽ εἴ γ᾽ ἀμείνω Weil 501 κρεῖσσόν γε, de- 
leto versu 500, Barthold 503 καὶ μὴ σε Porson, ot, μή σε Bothe, 
μὴ μή cs Kirchhoff, & μή σὲ Schenkl, μὴ νῦν γε olim Weil, μή μοι σύ 
olim coniciebam [εὖ λέγουσ᾽ αἴσχη τάδε (vel eic σχιστα à£ Kirchhoff, εὖ 
λέγουσ᾽ ἃ μὴ καλά olim Weil, εὖ λέγουσ᾽ ἃ μή cs χρή O. Hense 
504 ὑπώργασμαι Cobet | μὲν οὖν Hannemueller 506 νῦν ἀνειληϑή- 
σομαι Weil, λανϑάνουσ᾽ ἁλώσομαι Barthold, νῦν πεσοῦσ᾽ ἁλώσομαι 
J. Heiland, νῦν διαφϑαρήσομαι Hadley | νῦν] fort. λῦμ᾽ 507 εἴ τοι 
δόκει olim Musgrave, τοῦτ᾽ εἰ δοκεῖ Matthiae | ἁμαρτάνειν] εἰπεῖν ἐμοί 
Wesener 507 sq. εἴ τοι ᾽δόκει cot, χρῆν μὲν εὖ σ᾽ ἁμαρτάνειν ἀλλ᾽ 
οὖν πιϑοῦ μοι Wheeler | χρή τέ μ᾽ ἑνὸς ἁμαρτάνειν, τόδ᾽ οὖν πιϑοῦ 
Weil 508 ἡ δ᾽ οὖν Usener, ov δ᾽ οὖν Fecht, ἰδοὺ Reinach, εἶεν 
olim Wilamowitz, ἕν δ᾽ οὖν Barthold 

514 σημεῖον] μνημεῖον Burges | πέπλων λάκος Reiske, πέπλωμά τι 
vel πέπλων δάκος Nauck 517 ἄκους (vel σὺ τοῦδ᾽ vel οὗ γ᾽ οἶδ᾽) 
ὄνασϑαι F. Gu. Schmidt 

525 σὺ κατ᾽ Hartung, ὃς ἀπ᾽ G. Schmid — 526 ἱεὶς πόϑον Nauck, 
στάξας πόϑον olim Weil, críAflov πόϑον Weidgen 527 ἐπιστρατεύῃ 
Herwerden 

531 ὑπέρτατον Valckenaer 532 οἷόν γ᾽ ὁ Valckenaer, τοῖον τὸ 
Monk 534 ὀλίγος παῖς Valckenaer, ὀλοὸς (vel δόλιος) παῖς Burges 
535 ἁπλῶς ἁπλῶς Bothe 536 τερέμνοις Monk 537 (ἄρ᾽) ἀέξει 
Heath 

540 φίλτατον Kirchhoff 548 sq. ἱέντα συμφορᾶς ϑνατούς Do- 
bree 544 ὅταν ἀνϑῇ Musgrave 546 sq. λέκτρων ἄδαμνον (vel 
ἄπειρον) Weil 648 οἴκῳ olim Musgrave, οἴτῳ Tyrwhitt ^ 549 ἄπο 
τρομερὰν Brunck, ἄπ᾽ εἰρεσίᾳ Matthiae, ἄπ᾽ εἰρεσίαν Bothe, ἀπ᾽ Εὐρυ- 
τιδᾶν Monk, ἀπ᾽ ἐργασιᾶν Weil, ἀπ᾿ Εὐρυσίων Bernardakis 549 sq. 
ξεύξασ᾽ ἀτειρέα συνδρομάδ᾽ ἄταν Musgrave 

550 τιν᾽ (τὰν Monk) "4ióog ὥστε Musgrave, zfevotó' ὕπως τε Bothe, 
x«l δάϊον ὥστε C. G. Linder, MaeuvoA(ó" ὅπως τε O. Goram, ποτνιάδ᾽ 
ὕπως τε Kayser, Ναΐδ᾽ ὅπως vs Barthold, μαινάδα (vel ϑυιάδα) τιν᾽ 

9 rt ὥστε olim coniciebam, ταάλιδά τιν᾽ ὥστε Rappold, νεανίδ᾽ ὅπως τὲ 
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Barthold 559 govíotg ὕμνοισί τε Osann, φονίοις τε σὺν ὕμνοις (et 
562 κατέλυσεν) aliquando coniciebam | ὑμεναίοισιν Brunck 553 K- 
πρις ᾿λκμήνας τόκῳ Weil 558 συνειδεῖτ᾽.. ἔρδει Nauck (ἔρδει iam 
Scaliger) | ἂν οἵα Κύπρις ἕρπει (et 548 κἄνυμφον) Burges 559 sq. 
τοχάδ᾽ αὐτὰν Burges, τὰν τοκάδα Hartung 

560 τὰν olim delebat Barthold | διγόνοιο Scaliger 561 vvugsv- 
σαμένα Kirchhoff | πότμῳ] φλογμῷ olim coniciebam 562 κατένασσε 
Markland, κατεκοίμασεν Brunck, κατακοιμᾷ Monk, τε κατεύνασε vel τε 
κατευνάξει Matthiae, κατέπαυσεν Paley, (κατέκνασεν Bernardakis), fort. 
κατευνάξει 563 πάντ᾽ ἐμπιτνεῖ Osann  ἐπιπνεῖν Bernardakis 
564 οἷά τις Monk | προποτᾶται Musgrave — 566 Φαίδρᾳ; Η. Cron | Φαί- 
δρᾳ; δεινὸν ἐν δόμοις τι σοῖς; Barthold | τοῖσδε καινὸν ἐν δόμοις: 
Nauck, δεινὸν ἔνδον ἐν δόμοις; F. Gu. Schmidt ^ 568 κακῶν Carmeli 

569 ὦμοι αἰαῖ αἰαῖ Weil, qui 569 sq. — 595 sq., 571—74 — 591—93, 
571—80 — 585—874 statuit 

571sqq. ,8i sunt strophici, post v. 587 et Phaedrae exclamatio- 
nes et chori dochmium integrum lacuna haustum esse statuendum 
erit* Kirchhoff 672 ἕνισπ᾽ ἃ φοβεῖ Weil 576 ἐν δόμοις, φίλαι 
Schenkl, ἐν δόμοις χτυπεῖ olim Barthold, ἐν δόμοις πέλει Gloél, ἐν 

δόμοις βρέμει Schubert, ἔνδον ὄρνυται F. Gu. Schmidt δ 17 σὺ πὰρ 
Weil 578 fort. col λέλακ᾽ ὀβρίμα 

585 etiam ἰαχὰν κλύω Elmsley 585 sq. σαφῆ Ó .. γεγωνόν v 
(γεγωνόν τ᾽ Valekenaer) ὄπα Brunck 585 sqq. iàv μὲν κλύω, σαφὲς δ᾽ 
οὐκ ἔχω γεγωνεῖν ὁποῖ᾽ ἔμολεν ἔμολε σοὶ διὰ πύλας μαϑεῖν (vel ἔπη, pro 
quo Barthold mavult κακά) Weil | ἀχὰν μὲν κλύω, γεγωνεῖν ὄπα, σα- 
φὲς δ᾽ οὐκ ἔχω κτὲ. Woltjer 586 γιγνώσκειν ὅπα Jacobs, (γεγωνυῖαν 

. ὅπα Bernardakis)| ὅτου Monk et Nauck 
591 sqq. XO. προδέδοσαι, δειλά, πρόδοτος ἐκ φίλων. τί σοι μήσο- 

μαι; τὰ κρύπτ᾽ ἀμπέφηνε, διὰ δ᾽ ὄλλυσαι. ΦΑ͂Ι. ὦμοι ἐγὼ κακῶν" ἀπώ- 
λεσεν.. ἐμάς. ΧΟ. φίλως κτὲ. Weil 593 πέφηνεν τὰ κρυπτά Monk, 
τὰ κρύπτ᾽ ἐκπέφηνε Barthold | διὰ δ᾽ ἄρ᾽ ὄλλυσαι Oeri 393—95 τὰ 
κρυπτὰ γὰρ πέφηνε, πρόδοτος ἐκ φίλων, αἰαῖ, ὃ E, διόλλυσαι Wilamowitz 

594 delet Hartung ^ 598 οἶσϑ᾽ οὖν Pierson 
614 ἔστ᾽ ἐμοὶ Monk 616 κακὸν] καλὸν Schenkl, τόδε Barthold 
626 ἐχτίομεν Musgrave, ἐκϑύομεν Monk, ἐκτρίβομεν Matthiae, ἐκ- 

τήκομεν Kirchhoff 627—29 alienam in sedem illatos olim putabat 
Kirchhoff 621 νῦν δ᾽ οὐκ ἄδηλον (deletis v. 625 sq.) Weil 

630 εἰς δώματ᾽ (οἶκον Kirchhoff) ἀτηρὸν. φυτὸν Nauck 688 óz- 
εξερῶν Reiske, ὑπεκχέων Herwerden | versum abesse vult Valckenaer 
634 στέργειν ἀνάγκη δ᾽ εἴτε Hartung, ἔχει δ᾽ ἀνάγκη σφ᾽ ὥστε Oeri | 
ἔχει δ᾽ ἀνάγκην πᾶς ὁ κηδεύσας" κεδνοῖς Heimsoeth 634 sq. ὅς τε 
χηδεύσας καλῶς γαμβροῖσι γαῦρος Herwerden | κηδεσταῖς καλοῖς γαμ- 
βροῖς τε χαίρων Hartung 687 τἀγαϑὸν τῷ δυστυχεῖ Maehly 
638 τὸ μηδὲν οὖσ᾽, ἀνωφελὴς Kirchhoff, τὸ μηδέν, ἀλλὰ νωχελὴς Nauck, 
τὸ μηδὲν οὖσ᾽, ἀμήχανος Kayser, τὸ μηδὲν οὖσ᾽ ἀλλ᾽ ἀβλαβὴς E. Chambry 

640 μὴ γὰρ] μή ποτ᾽ Barthold | μηδ᾽ ἐμοῖσιν ἐν δόμοις Nauck 
641 πλεῖον] μεῖζον Nauck 645 ἐς] ὡς Barthold 647 ϑήρει᾽ Mark- 
land 649 o? μὲν εὑρίσκουσιν MHeinsch | ἐνδιδοῦσιν Bothe, ἔνδον εὗρον 
Kirchhoff, ἔνδον νῶσιν Weil | ἐννοοῦσι σὺν κακαῖς F. Gu. Schmidt 

654 πῶς ἂν οὐκ Scaliger | εἴην] ἔζην Musgrave 657 εἰ μὲν 
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Milton 658 πατρί] ποτὲ (eb antea οὐκ ἂν ἐπέσχον) Kirchhoff 
659 ἦ ̓κδημος Dawes 

660 σῖγά 9" Elmsley | (ἔξω μὲν Valckenaer) 661 δὲ πατρὶ συμ- 
μολὼν Scaliger 662 καὶ] χὴ Markland 663 τῆς δ᾽ εἴς us τόλμης 
Semitelos | ἔξομαι γεγευμένος Herwerden, εὐστοχῶ γεγευμένος Schubert, 
νίσσομαι μεμνημένος F. Gu. Schmidt | versum delet Herwerden 664 
—68 ad priorem Hippolytum refert Valckenaer, 666 delet Nauck 
665 οὐδὲ φείσομαι λέγειν κακῶς Weil | μ᾽ ἀεὶ στυγεῖν Reiske, μ᾽ ἀεὶ 
ψέγειν Eschenburg, μ᾽ ἀγνωμονεῖν Wesener | versum delet Barthold 
669 τλάμονες Wolfg. Bauer 

670 τίν᾽ οὖν ἢ τέχναν Kirchhoff, τίνας νῦν πόρους Heimsoeth, 
τέχνας νῦν τίνας ἔτ᾽ Weil, qui olim τέχναν νῦν τίνα ποτ᾽ ἔχομεν ἔτι 
λόγου proponebat | ἢ λόχον Bothe, ἢ δόλον (vel πόρον) Camper, ἢ πό- 
οους Naber, αἱ λόγου Nauck, 7| δόλους Herwerden, ἢ τίνας (et in v. 
proximo λόγους) Barthold 671 etiam λῦσαν Musgrave | λόγου] νόσου 
Luzac, uóyov Hermann, ψόγου Purgold, φόβου Burges, λόγῳ Bothe, 
σοφούς Kayser, δόλοις Nauck, κακοῦ C. Seidler, πόνου A. Mueller, λίνου 
nescio quis, βλάβης olim, postea πάλιν Weil, quidni πλόκου ^ 675 τίς 
οὖν ϑεῶν Matthiae 676 πάρεδρος ἢ ξυνεργὸς] ὑπόπτῳ πάρεδρος 
Barthold | ξυνεργὸς.. ἔργων] ἀδίκων ξύμμαχος ἐργμάτων olim Weil 
611 584. τὸ δὴ παρ᾽ ἡμῖν πάϑος δυσεκπέρατον᾽ ἔρχεται πέρας (vel τέλος) 
βίου Barthold, τὸ δὴ γὰρ ἡμῖν πάϑος παρὸν δυσεκπέρατον οὐ παρέρχε- 
ται Metzger 678 πόρον Kayser, πάτον Bamberger, πορὸν (et βίον) 
Willems, πέραν Wilamowitz | εἰργάϑει βίον Bothe, οἴχεται βίος Kirch- 
hoff | βίῳ Hartung 

680 sq. nutrici tribuit Reiske 680 κατώρϑωται τέχνῃ Nauck 
(τέχναις Barthold), κατώρϑωσαν τέχναι olim coniciebam 683 sípya- 
σαι Naber 684 ἐκτρίψει᾽ ἀιστώσας Burges, ἐκτρίψειεν ἀστώσας M. 
Schmidt 685 etiam ὅτι σῆς Bothe, εὖ σῆς C.F.Müller 689 ὀργαῖσιν 
τεϑηγμένος Bothe | νῦν τεϑηγμένος Pierson, col τεϑηγμένος Burges 

691 συμφοράς] συμφϑαρείς Reiske 695 δέσποινά σ᾽ εἰκὸς Bart- 
hold | κακα] καλά Bothe, σοφά vel κεδνά Weil 696 aut corruptum 
aut spurium iudicat Nauck 699 ξητοῦσ᾽ ἀνεῦρον φάρμακ᾽ Reiske 

100 εἰ δ᾽ οὖν ἔπραξ᾽ εὖ F. Gu. Schmidt 708 τρώσασιν ἡμᾶς εἶτα 
συγχωρεῖν λόγους Bernardakis | etiam ἡμᾶς σ᾽ εἶτα συγχωρεῖν λόγοις 
Reiske | εἶϑ᾽ ὁμόσε χωρεῖν λόγοις vel potius οὔγε συγχωρεῖν λόγοις Lu- 
zac, σ᾽ εἰς λόγους χωρεῖν τανῦν Kirchhoff, εἶτα συμβάλλειν λόγους L. 
Schmidt, εἶτα σωφρονεῖν λόγοις C.Seidler, εἶτα σ᾽ ἐξισοῦν λόγους olim 
conielebam, εἶτα συγχέαι λόγους Campbell, εἶτα συμβαίνειν λόγοις 
Metzger 

711 vrocóvó' ἐμοὶ Brunck 715 ἐν δὲ προστροπῆς ἐγὼ Bernarda- 
kis προσβλέπουσ᾽ vel προβλέπουσ᾽ Wakefield, προσκοποῦσ᾽ Monk, περι- 
τροποῦσ᾽ G.Schmidt, ἐπιστρέφουσ᾽ Willems 715 sq. ἕν δὲ περιτρέ- 
πουσ᾽ ἐγὼ ἴαμα δή τι Hartung | ἕν δ᾽, ὃ πρῶτ᾽ εἰποῦσ᾽ ἔχω, εὕρηκα 
δῆτα.. συμφορᾶς ἄκος Kirchhoff, ἕν δὲ περινοοῦσ᾽ ἐγὼ εὕρηκα uobvov.. 
συμφορᾶς ἄκος Nauck | ἕν δέ, πᾶν στρέφουσ᾽, ἐγὼ εὑρεῖν τι ῥῦμα (εὑ- 
ροῦσ᾽ ἄπεσμα vel ἄκος τι Herwerden) vel potius εὕρημα δῆτ᾽ ἐκ Weil, 
εὖ δὲ προσκοποῦσ᾽ ἐγὼ ἕν ῥῦμα δεῖξαι F.Gu.Schmidt, ἕν δὲ προτρεπτή- 
otov εὔρημα δή τι Gilbert, πᾶν δὲ προσκοποῦσ᾽ ἐγὼ ἕν ῥῦμα δῆτα (vel 
δή τι) Gloél, ἕν δ᾽ ἄκος στρέφουσ᾽ ἐγὼ τὸ χρῆμα πάντῃ Herwerden, ἕν 
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δέ͵, πᾶν στρέφουσ᾽ Éxog, εὑροῦσ᾽ ἄκος δὴ olim coniciebam, ἕν δὲ πρόσϑ᾽ 
εἰποῦσ᾽ ἐρῶ εὕρημα δή τι Hadley 116 ταῖσδε συμφοραῖς Bothe 
118 τ᾽] δ᾽ Canter 

120 delet Bruhn 121 ψυχῆς ἐμῆς Naber 128 ϑανεῖν γ᾽ 
Elmsley 724 σὺ δ᾽ Kirchhoff | σύ γ᾽ εὖ μὲ νουϑετεῖς sive σὺ μή us 
νουϑέτει Markland 

180 τῆσδ᾽ ἐμοὶ Brunck [7ἠἧ88 ἕνα] ἰδέ Chambry. 188 sq. πτε- 
ρόεσσαν εἶτε μ᾽ ὄρνιν ϑεὸς εἰν) ποταναῖς olim Weil, ἴσα καὶ (vel τινά 
με) πτεροῦσσαν ὄρνιν ϑεὸς εἶτε ποταναῖς Willems, ἐνί μὲ πτεροῦσσαν 
ὄρνιν ϑεὸς εἴϑε ποταναῖς Barthold 134 ἐν] εἰνὶ Dindorf ἐν πετεα- 
ναῖς Bernardakis | πολυπλάνοις ἀγέλαις Musgrave 186 κῦμ᾽ ἀκτᾶς, 
pro ἀκτᾶς 737 irochaeum requirens, olim Nauck | κῦμα τᾶς βορέαο 
L.Roersch 789 πατρὸς] Πάδου Luzac, πόρου coniciebam, ϑεοῦ Bart- 
hold, qui olim πατρὸς delebat 

741 αὐγάς) ἄχνας vel παγάς Herwerden, στάγας Weil 746 σεμνῷ 
τέρμονι κύρων Heath, σεμνὸν τέρμονα, κύρων Bergk | χραίνων Burges, 
χύρειν Bothe, πλάϑειν olim coniciebam 747 οὐρανοῦ σόν, Avo, ῥά- 
χιν Musgrave 149 πάρακτοι vel potius παρ᾽ εὐναῖς Hermann, πρὸ 
χοίτας Hartung, παροίκοις Nauck, παρ᾽ ἀκταῖς olim coniciebam, πρὸ 
κοιτᾶν Weil, παρεύνων Barthold, πάροιϑεν Metzger | Ζανὸς μεγάλου 
πρὸ κοίτας Gloél, Ζανὸς παρὰ κοιτᾶν olim Barthold 

151 ἐσθλοῖς Matthiae, ϑεοῖσιν Seidler 753 &] πᾶ Barthold | 
zovríov Valckenaer 157 ὄνασιν)] ἐς εὐνάν Herwerden 768 sqq. ἦ 
γὰρ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἦν (vel δὴ) Κρησίας τ᾽ ἐκ γᾶς δύσορνις, ἔπταϑ᾽ ὡς 
(malim ἃς) κλεινὰς ᾿ἀϑήνας, Μουνίχου τ᾽ ἀκτᾶς ἵν᾽ Weil | ἦ γὰρ ἀπ’ 
ἀμφιρύτοιο Κρησίας &xrüg .. ἔπτασο κλεινὰς ᾿Αϑήνας Herwerden 
159 Κρησίας γ᾽ olim Wilamowitz 

160 ᾿ϑάνας Brunck 161 ἀκτάς, ἕν᾽ Barthold 166 κατε- 
κλύσϑη Musgrave 768 τερέμνων Monk 

112 δαίμονάς v εὐνᾶν Weil 75 ἔρωτα] μίασμα olim coniciebam 
176 ἰοὺ ἰού" βοηδρομεῖϑ᾽ ὅσοι πέλας Nauck | δόμων] τάχα Barthold 

180—89 delet Metzger 182 sqq. chorica singulis choreutis tri- 
buit Barthold ^ 785 ἐν ἀσφαλεῖ βροτοῖς Herwerden 1789 ἤδη γὰρ οἷα 
νεκρὸν ἐκτείνουσί νιν Nauck 

190 γυναῖκες ἴστε] ἄκουε σῖγα ex Anecd. Bekk. p. 372,13 (Soph. 
fragm. 1014 N.) Nauck | fort. γυναῖκες, ἴσταται τίς ἐν δόμοις βοή; | βοῆς 
Kirchhoff ^ 790 sq. βοὴ ἠχοῖ βαρείᾳ Musgrave 191 ante 790 collo- 
cat Monk, delet Barthold 192 οὐδ᾽ ἄρτι μ᾽ Markland 794 εἴργα- 
σται] ἥρπασται vel ηὔνασται Herwerden ^ 795 πρόσω μέν οἱ δὴ βίοτος 
Schenkl | βίοτός ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμως (deletis verbis ἔτ᾽ àv) Nauck | ἔτ᾽ ἂν 
θανὼν Kirchhoff, ἄγαν F. Gu. Schmidt 7195 sq. ἀλλ᾽ ἔσται γ᾽ ὕμως 
λυπηρὸς ἡμῖν, τούσδ᾽ ἐὰν λίπῃ δόμους Ge.Schmid | versus delet Wila- 
mowitz 199 βίου Tournier 

800 μητρὸς εἰσὶ δ᾽ ἐν κακοῖς F. Gu. Schmidt 802 ἀρτάνης Ge. 
Lecapenus 803 παχνοῦται μὴ ἀπὸ συμφορᾶς τινος; E.Kurtz 
808 sqq. χαλᾶτε κλῇδας, ὡς ἴδω δυσδαίμονα νέκυν γυναικός, ἣ ϑανοῦσά 
μ᾽ ὥλεσεν Bufsler 809 ἐκλύετε, ϑάλαμον ὡς ἴδω δυσδαίμονα Hadley | 
versum delet Glo&él 809 sq. ὡς idc, πικρὰν ϑέαν, νεκρὸν γυναικός, 

9 ἣ ϑανοῦσά μ᾽ ὥλεσεν Matthiae | ὡς ἴδω γυναῖκα τὴν δυσδαίμον᾽ 1 us 
Fecht 
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810 γυναῖχ᾽ ὅπῃ us olim coniciebam | versum post 807 collocat 
Weil 811—16 Theseo tribuit Tyrwhitt (etiam Elmsley omnia me- 
lica v. 811 —55 Theseo tribuit) 811 5α. μέλεον κακὸν τί παϑοῦσ᾽ 
εἰργάσω olim Bothe 813—16 — 852—555 statuit Seidler 4818 αἰαῖ 
φεῦ Nauck, αἰαῖ σᾶς Kirchhoff, αἰαῖ τᾶς praeferebam, scilicet omisso 
ὦ, quod in A servatum esse ignorabatur 814 συμφορᾷ] σὺν πάϑει 
Weil 816 τί σ᾽ ἄρα vel potius ἅτις ἄρα Musgrave | τάλαινα, μαυροῖ 
Blomfield 817 ἐγὼ] ἐμῶν (et 818 ἐγὼ) Barthold | ὧν ἔπαϑον τάλας 
Heath, of' ἔπαϑον τάλας Brunck, ἔπαϑον ὧν πολύς Weil 818 ἐμῶν] 
ἐγὼ Nauck | τύχα] δαῖμον olim Weil ἔ8198α. ἐπεστάϑη κηλὶς Val- 
ckenaer 

820 κηλὶς δ᾽ Reiske 891 κατακονᾷ μέ νυν ἀβίωτος βίος Sca- 
liger, κατακονᾷ μὲν οὖν μ᾽’ ἀβίωτος βίος Valckenaer, κατέκανεν υ., de- 
letis verbis uiv.. βίου, Hartung | versum nil nisi variam lectionem 
verborum κακὸν ἐμοὶ μὲν οὖν ἀβίοτος βίου 861 8ᾳ. esse putat Dobree 
822 κακῶν δ᾽ ὃ τλάμων Brunck, κακῶν δυστάλας Weil 828 ὡς μήτ᾽ 
ἄν ποτ᾽ (et 824 μήτ᾽) Kirchhoff, ὥστ᾽ ἂν μήποτ᾽ Barthold 824 delebat 
Bothe 826 ποῖον ἔπος τάλας Weil 829 πότημ᾽ ἐς Barthold 

830 «i αἰαῖ μέλεα Brunck | αἰαῖ αἰαῖ delet Wilamowitz 8381 πρό- 
σωϑέν ποϑὲν δ᾽ Weil — 883 ἀπλαπίαισι Monk 884 οὐ σοί γ᾽, ἄναξ, 
ἐπῆλϑε Kirchhoff | ἤλυϑεν μόνῳ Heimsoeth 886 ϑέλω] fort. ποϑῶ 
887 σκότου Brunck | σκότον βλέπων ὦ τάλας Wolfg.Bauer, ϑανὼν ὁ 
τλάμων ἐγώ (deleto σκότῳ) Barthold, xovgslg ὁ τλάμων σκότῳ coni- 
ciebam 

840 τίνος δή; πόϑεν Elmsley, τοῦ δὲ κλύω, πόϑεν Enger, παρὰ 
τίνος, πόϑεν Barthold, οὐδὲ κλύω, πόϑεν olim Wilamowitz, qui nunc 
τίνα κλύω τύχαν; πόϑεν ϑανάσιμος conicit 840 sq. τίνος δὴ κλύω, 
πόϑεν ϑανάσιμος τύχα σὰν ἐπέβα, γύναι, καρδίαν; (deleto τάλαινα) 
Brunck (τύχα σὰν ἔβα, γύναι, καρδίαν; praefert Monk) 841 σὰν ἐπ- 
ffo, τάλαινα, κραδίαν, γύναι; Hartung, γύναι, σάν, τάλαινα, κραδίαν 
ἔβα ν6] ’᾽πέβα σάν, τάλαινα, κραδίαν, γύναι Nauck, qui olim τίνος δὴ 
κλύω πόϑεν ϑανάσιμος σὰν ἐπέβα, γύναι, τύχα καρδίαν proponebat 
844 ἰώ μοι σέϑεν Elmsley, ὥμοι ἐγὼ τάλας στερόμενος σέϑεν Weil 
845 (μελέας Reiske) 847 sq. ἔρημον οἶκον καὶ τέκν᾽ ὄρφαν᾽ εὐνέτᾳ 
ἔλιπες Musgrave 848 μ᾽ ἔλιπες C.Seidler | alterum ἔλιπες delebat 
olim Nauck | αἰαῖ αἰαῖ, ἔλιπες ἔλιπες ἐμέ, φίλα Weil 849 γυναικῶν 
delet et ἀρίστα 9" ὅσας... ἐφορᾷ scribit Kirchhoff | ὅσας olim Dindorf | 
ὁρᾷ] σκοπεῖ Enger 849 sqq. ὁπόσας δέδορκ᾽ ἀελίου τε φέγγος καὶ 
γυκτὸς ἀστερωπὸς σελαναία, ἰὼ τάλας (vide supra ad v. 862) Seidler, 
ὁπόσας ἐπισκέπτει φέγγος ἀελίου καὶ σελάνα καὶ νυκτὸς ἀστερωπὸν σέ- 
λας Hartung 

850 ἀελίου φάος olim Weil, τὸ φάος ἁλίου Barthold, φόως ἁλίου 
E. Chambry 850 sq. φέγγος 9" ἁλίοιο καὶ νυκτὸς... σέλας Kirchhoff, φλόγεον 
ἁλίου τ᾽ ἠδὲ τὸ νυκτὸς... σέλας olim Weil — 851 τε delet Brunck | ἀστερωποῦ 
σελᾶναι Musgrave, etiam ἀστερωπὸν σέβας Jacobs, ἀστεροπά, σελάνα Bothe, 
ἀστερωπὸς κύκλος Enger, ἀστερωπὸς σελάνα olim Dindorf ante 852 
lacunam significat, 811—16 — 852—855 statuens, Kirchhoff (Weil scri- 
bit ἰὼ ἰὼ τάλας, ὅσον ἔχεις κακόν.... δόμος. ..... δάκρυσι κτὲ.) 
862 etiam ἰὼ, ὅσον, τάλας, κακὸν ἔχει δόμος Seidler, ἰὼ τάλας 0cov κα- 
κὸν ἔχει δόμος olim Dindorf, ἰὼ τάλας, ὦ δόμος, ὅσον κακὸν ἔχεις 
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Lindau 853 δάχρυσί μοι Lenting ^ 853sq. δάκρυσι o4 τύχᾳ κατα- 
χυϑέντα μοι (καταχυϑεῖσί μου Herwerden) βλέφαρα τέγγεται Weil 
806 χερός] fort. δέρης 

860 sq. ϑάρσει, τάλαινα, λέκτρα τἀμά: Θησέως... δώμαϑ'᾽ Weil | 
χῆρα γὰρ τὰ Θησέως... δώμαϑ᾽ O.Hoefer, δευτέρα τὰ Θησέως... δώμαϑ᾽ 
Herwerden 863 τῆσδε] οἵδε Wilamowitz, ἡδὺ Barthold 866 φεῦ 
φεῦ, τῷδ᾽ Ér' αὖ Lindau, φεῦ φεῦ φεῦ, τόδ᾽ αὖ Hartung, φεῦ φεῦ" τοῦτο 
δ᾽ αὖ Nauck, τί, φεῦ φεῦ, τόδ᾽ αὖ Gloél | ἐκδοχαῖς (Oóuorg) Ge. Schmid 

866 —70, quorum 866—68 Thesei, 869 sq. chori fuisse censet, delet 
Barthold, scholium ad v. 871 adscriptum huc referens, 869 sq. eicit 
E. Stettner 867 sq. ἐμοὶ uiv àv ἀβίωτος βίου Markland, ἐμοὶ uiv 
ἀν᾽ ἀβίωτον βίον Bothe 868 ἀβιώτας βίου τύχας Reiske | ἀβίοτον. 
βίου τύχαν πρὸς τὸ κρανϑὲν οἶμαι τυχεῖν Nauck  ἄβιος ὡς βίου Lin- 
dau, ἄβιος ἂν βίου olim Weil | τύχα" πρὸς τὸ κρανϑὲν δ᾽ Wilamowitz | 
post κρανϑὲν pauca intercidisse putat Barthold | εἴῃ τυχεῖν] εἰ χρὴ 
σκοπεῖν Hartung, οὐκ εὐτυχῶς Kirchhoff, οἵ’ ἂν τύχοι Weil, εἰ χρὴ βλέ- 
πεῖν Herwerden, ἔσται τυχεῖν Wheeler, ἐστιν τυχεῖν olim coniciebam 
869 ὀλομένους uiv Barthold 

871 δόμους] τάδε Kayser, τινά olim Barthold 872 sq. μου΄ τοι- 
οὔδε γὰρ οἰωνὸν ὥστε... κακοῦ Kayser 872 πρὸ γάρ τινὸς Reiske, 
πρὸ γάρ τινα Blomfield, προὔργου τινὸς (et in v. proximo κακῶφψ) ano- 
nymus, πρόσωϑε γὰρ Kirchhoff ^ 873 οἰωνὸν] ὄρνιϑος Hartung, ὁρμώ- 
μεν᾽ et κακά olim coniciebam | εἰσορῶ] ὀρρωδῶ Musgrave | κακοῦ] πό- 
vov vel πάϑος Barthold 874 πρὸς πάϑει πάϑος Weil 875 οὐ 
τλητὸν οὐδ᾽ ἀνεκτόν anonymus (apud Valckenarium), οὐ τλητὸν οὐδὲ 
στεχκτὸν Weil | versum post 876 transponebat olim Weil, delet Wila- 
mowitz 877 δέλτος ἄρ᾽ Seidler, δέλτος γ᾽ Lindau | ποῖ Elmsley, πᾶ, 
πᾶ Hartung 877sqq. βοᾷ βοᾷ ἄλαστα δέλτος. πᾶ.. κακῶν; ἀπὸ... 
οἴχομαι, τύδ᾽ οἷον οἷον (vel οἷον τόδ᾽ οἷον) Weil, δέλτος ἄλαστά μοι 
βοᾷ πᾷ φύγω βάρος ἐμῶν κακῶν; ἀπὸ γὰρ ὀλόμενος μέλεος οἴχομαι, de- 
letis versibus 879. 880, Barthold 878 ὀλούμενος vel potius ὀλλύ- 
μενος Hartung 879 οἵ᾽ οἷον Seidler, of' οἵ᾽ Lindau | εἶδον γραφαῖς 
Hartung 

893 sq. καϑέξω κακόν δυσεκπέρατον, ὀλοὸν, ὦ πόλις, πόλις Seidler, 
καϑέξω δυσεκπέρατον κακόν (ceteris deletis) olim Hartung | κακὸν 
óloóv, ὦ πόλις Bothe | τόδ᾽ ὀλοὸν κακόν Enger, κακῶν óAoóv Barthold 

884 τὸ κακὸν Lindau | ἰὼ τάλας Dindorf, ἰὼ πόποι Weil 
892 αὐτὸς ἀμπλακών, ἣν μὴ πίϑῃη Nauck 895 “Ἧιδου πέλας 

Verrall 897 τῆσδε τῆς γῆς Nauck 
902 sq. κραυγῆς ἀκούσας δεῦρο σῆς ἀφικόμην, πάτερ᾽ τὸ μέντοι 

4t. Nauck 908 etiam à μεταστένεις Barthold | ᾧ γε νῦν Blomfeeld, 
ᾧ σὺ νῦν Witschel, ᾧ τόσον Stadtmueller | ᾧ πάνυ στένεις C. Haebeilin 

907 ὡς φάος Scaliger, ἣ ̓ ς φάος Eldick 908 delet, 907 ἐς φάος 
recipiens, Lenting 

910 delet Cobet 911 post 943 collocat Markland 912 ἣ γὰρ 
ποϑεῖ σὰ πάντα Musgrave 914 οὔκουν Kirchhoff | φίλους τε Valcke- 
naer, φίλους σε Nauck 916 πολλὰ μανϑάνοντες Markland, fort. 
πολλὰ μωραίνοντες 916 sq. ὦ πόλλ᾽ ἀκοντίξοντες.. μάτην, ot δὴ 
Naber 919 (οὐδὲ ϑηρᾶσϑ᾽ οὐδέπω Schneidewin) 

923 λεπτουργεῖν Markland 
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930 (ἐξηλέγχετ᾽ ἄν Lenting) 932 sq. post 935 collocat Bart- 
hold 933 φίλων] φήμη Tournier | νοοῦμεν Purgold 9835 ἔξεδρον 
Blomfield 989 ὅ 9" Lenting 

940 προσβαλεῖν ϑεοὺς χϑονὶ Weil 940 sq. ϑεοῖσιν εὔχεσϑαι 
χρεὼν ἄλλην πορίξειν γαῖαν cl. scholio Nauck 942 κἀκάκους Mark- 
land 

961—654 delet Wheeler 961 ἀμαϑίᾳ] Musgrave | φρενῶν κακῶν 
Burges, φρονῶν κακῶς Barthold 952 ἤδη σύ γ᾽ Hartung 952 sq. 
σίτοις νυν αὔχει... βορᾶς ἰὼν καπήλευ᾽ Nauck, σιτοῦ νυν ἤδη καὶ àv... 
βορᾶς αὔχει, πκαπήλευ᾽ nune nescio quis 968 σίτοις] ἦϑος Musgrave, 
σύ τοι Valckenaer, σίτους Reiske, λόγους Hartung, σιτοῦ Kirchhoff, 
ἀστοῖς Badham, νῆστις Kayser, σιγὰς Ο. Goram, τροφὰς Weil, μύϑους 
Wolfg. Bauer, ὁσίαν vel potius σέβας olim coniciebam, ὅσιος Barthold, 
ἁγνὸς E. Stetiner 954 βάκχευε] ἄγνευε Nauck | πολιῶν Musgrave, 
φαύλων Markland, κομψῶν vel λεπτῶν vel potius λοξῶν Stadtmueller, 
μώρων Halbertsma 959 δέλτῳ δ᾽ ἁλίσκει, πλεῖστον Barthold | πλεῖον 
Lenting | πλεῖστον ὦ] ῥὁᾷστ᾽ ἐμοί F. Gu. Schmidt 

961 τῆσδ᾽ Xv] ψυχῆς Hartung, νεκροῦ Weil, τοῦδ᾽ àv coniciebam, 
πιϑανοὶ vel potius “Διδου Stadtmueller, δέλτου R.Prinz 969 χαράξῃ 
Nauck à 

970 τὸ δ᾽ ἄρσεν οὐδέν σφ᾽ ὠφελεῖ προσκείμενον vel τὸ δ᾽ ἄρσεν 
αὐτοὺς οὐδὲν ὠφελεῖ παρόν Lenting | προὐσχημένον Musgrave | versum 
suspectum habet Nauck 971 πῶς οὖν οἵα. Bauer 9179 oi» ϑα- 
λάσσῃ Kirchhoff 

982 δὴ ᾿στῶτ᾽ Naber 984 καλῶς [λόγους] Vitelli 985 τόδε 
alienum complementum olim putabam 986 ἔγωγ᾽ Brunck | δοῦναι 
ϑεῖναι vel τεῖναι Tournier 988 δὲ καιρὸν Herwerden, δὲ μοῖρα Wfg. 
Bauer 

990 ἐφιγμένης Tournier 9917 μὴ ᾿δίκων Musgrave 
1002 sqq. λέχους δ᾽ ἄϑικτος ᾧ... δοκεῖς, οὐκ οἶδα... λεύσσων. οὐδὲ 

δεῖ ταῦτα σκοπεῖν φέροντά γ᾽ ἁγνὸν ἐς τόδ᾽ ἡμέρας δέμας εὐνῆς, πρό- 
ϑυμος παρϑένον ψυχὴν ἔχειν Burges 1006 οὐδὲ ταῦτα καὶ Valcke- 
naer, οὐδὲ ταῦτα μὲν Brunck, οὐδὲ γὰρ ταῦτα Monk, οὐδὲ ταῦτά γε 
Lenting, οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐγὼ Hartung (cl. Christ. pat. 523 οὐδὲ ταῦτα γὰρ 
σκοπεῖν ἐγὼ πρόϑυμος), κοὐδὲ ταῦτ᾽ ἄγαν Kirchhoff, οὐδὲ ταῦτα μὴν 
Metzger, οὐδὲ ταῦτ᾽ ἀσκεῖν F. Gu. Schmidt, οὐδὲ ταῦτ᾽ αὐτὰ Vitelli, 
(οὐδὲ ταῦτ᾽ ἀτὰρ Bernardakis) | οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐγὼ ποιεῖν Wesener, οὐδὲ 
γὰρ σκοπεῖν τάδε Wolfg.Bauer 1007 καὶ δὴ] καίτοι L. Dindorf, καὶ 
μὴν Matthiae, εἶεν Wilamowitz 1001 5α. εἰ δ᾽ αὖ τὸ... δεῖ τοί σε 
δεῖξαι Camper 

ante 1012 lacunam siatuit Metzger 1019 ἄρ᾽ ἦ μάταιος Hal- 
bertsma | μάταιος ἄρ᾽ ὧν οὐδαμοῦ φρενῶν ἂν ἦν Burges, μάταιος ἄρα, 
κοὐδαμοῦ μὲν ἦν φρενῶν Monk, μάταιος ἄρ᾽ ἦ κοὐδαμῶς ἔνδον φρενῶν 
J. Heiland | κοὐδαμοῦ μὲν εὖ φρονῶν Purgold, κοὐδαμοῦ μετῆν φρενῶν 
Kirchhoff, οὐδαμοῦ μὲν ὧν φρενῶν vel potius ἄρ᾽ ἦ κοὐδαμοῦ μετῆν 
φρενῶν Nauck 1018 ἀλλ᾽ ἡ Metzger, οὖδ᾽ αὖ (deletis versibus 
1014 sq.) Barthold 1043 sq. ἡδύ; τοῖσι σώφροσιν ἥκιστά γ᾽ Mark- 
land | ἡδύ; τοῖσι σώφροσιν ἥκιστά γ᾽, si μὴ οὐ Hartung, ἡδύ; τοῖσι σώ- 
φροσιν ἥκιστα" τιμὴ Weil | ἡδύ; τοῖσι σώφροσιν ἥκιστά γ᾽, εἰ μή τις 
φρένας, deleto v. 1015, Andreas 1014 ἥκιστά γ᾽, εἰ μὲν Milton, 
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ἥκιστ᾽, ἐπειδὴ Wesener, ἥκιστά γ᾽, εἰ δὴ vel ἥκιστ᾽, ἐπεί γε Fecht 
1014 sq. delet Nauck, ut olim Weil 1016 ἔγωγ᾽ Barthold 1018 ὧν 
τοῖς τ᾽ ἀρίστοις .. φίλος Tournier συνὼν ἀρίστοις ἐντυχεῖν Weil 
1019 sq. delet H. Hirzel [1019 πράσσειν] ϑαρσεῖν L. Schmidt, τὸ δρᾶν 
Weil | πράσσειν γὰρ εὖ παρόν τε Bothe, πράσσειν γὰρ οὐ πάρεστι F. Gu. 
Rost, πράσσειν τε γὰρ τἀρεστὰ F. Gu.Schmidt, πράσσειν γάρ ἐστι κεδνὰ 
(vel πολλὰ) Barthold 

1021 ἕν γ᾽ Valckenaer 1028 ἦ κάρτ᾽ ὀλοίμην Valckenaer, ἦτ᾽ 
ἀντολοίμην Reiske | κἀνώνυμος F. Gu. Schmidt 

1032 τί δ᾽ ἥδε Nauck 1032—35 sic disponit: 1032. 1034 (ἐσω- 
φρόνησεν οὐκ κτλ.). 1035 (ἔχοντες εἰ καλῶς). 1033 Wesener 1084 σω- 
φρόνην Housman 1034 sq. ἔχουσ᾽ ἄλλως φρονεῖν et οὐ κακῶς Weil | 
ἐσωφρόνησε δ᾽ οὐχ ἑκοῦσα, σώφρονες ἡμεῖς δ᾽ ἑκόντες οὐ καλῶς ἐχρώ- 
μεϑα Willems | duos versus delet Nauck 1085 κεχρώσμεϑα olim 
Nauck 

1041 σοῦ δὲ Kirchhoff | ϑαυμάσας ἔχω Nauck 1042 σύ μον 
Markland 1043 ἔχτεινά τἄν cs Elmsley 1045 εὖ κἄξιον Nauck, 
οὐκ ἄξιον Paley, ὡς δεξιὸν Metzger, óc ἀξιῶν Wheeler | οὐδ᾽ οὕτω 
anonymus | οὕτω δ᾽ ὀλεῖ Weil 1046 νόμον — Fecht 1048 delet 
Wheeler 1049 delet Bergk ut ex 898 huc translatum 

1050 μισϑὸς πρέπει. γὰρ οὗτος ἀνδρὶ Hartung 1052 δέξει καϑ- 
αιἱρῶν Tournier 1053 Πόντου Barthold 1053 sq. delet Wheeler 
1057 λῆρον J. L. Heiberg 

1062 πάντως γ᾽ Hartung | μ᾽ ἔδει Valckenaer 1064 μ᾽ &mo- 
κναίει Pierson, μὲ παρατείνει Weil 1069 κομίξων] ξενίξων F. Gu. 
Sehmidt | συνηγόρους Bothe, ovvoíxovoog Kirchhoff, συνεργάτης ex 
schol. R. Prinz | κακῶν] καλῶν ut nomen Musgrave, ut verbum Weil, 
λεχῶν Jacobs, γάμων Burges, κακοὺς Herwerden, πικροὺς Holzner, oxs- 
πῶν Stadtmueller, ἔχων F. Gu. Schmidt, fort. ἄγων 

1070 αἰαῖ] παίει Bothe, σσει Stadtmueller, χρίει olim comicie- 
bam | (ἕρπειν πρὸς ἧπαρ vel πρὸς ἧπαρ (ἕρπει Reiske, (yoosi) (vel 
ϑίγγει vel δύνει) πρὸς ἧπαρ Valckenaer, $jyst» πρὸς ἧπαρ nescio 
quis — 1071 κακός γ᾽ ἐφαινόμην, οὐκ ὥν γέ, σοι Eldick, κακός τε φαί- 
νομαι καὶ δυστυχῶ Hartung 1072 κἀπογιγνώσκειν Musgrave 1076 Βα. 
φεύγεις; σαφῶς τόδ᾽ ante Barnesium 1077 οὐ σιγῶν Herwerden, οὐ 
στέγον vel εὖ δηλοῦν F. Gu. Schmidt, ἄφϑογγον Weil 1078 si9" ἦν 
σ᾽ ἔμ᾽ αὐτὸν Doederlein — 1078sq. post 1073 cum Bergkio transponit, 
scribens εἴθ᾽ ἦν σ᾽ ἐμαυτὸν, H. Mueller 1079 οἵ᾽ ἐπάσχομεν Reiske 

1085 πάλαι ᾿ξεῶσϑαι Naber 1086 τἄρ᾽ Blaydes | αὐτῶν, πάτερ, 
ἐμοῦ F.Gu. Schmidt 

1091 ὅς γ᾽ οἶδα uiv τἄργ᾽ Tournier | οἶδα uiv πάντ᾽ Semitelos | 
ὕπως φέρω Weil 

1101 ταὔτ᾽ Nauck | ταῦτα συνδοκεῖ Weil. δοκῶ Naber 1104 
παραίνυται Valckenaer 1105 sq. ξύνεσιν δὲ τίν᾽... κεύϑω, λείπομαι 
Badham 

1111 εἴθ᾽ ἐμοὶ Brunck 1115 ἀπρεπὴς Purgold 1116 ἤϑεα. 
τὸν Bernardakis 1117 ὥριον Musgrave 1119 βίου Reiske | βίον 
διευτυχοίην Herwerden 

1120 παρὰ δ᾽ ἐλπίδ᾽ ἃ λεύσσω vel παρὰ δ᾽ ἐλπίδ᾽ ἀλύσσω Mus- 
grave, παρὰ δ᾽ ἐλπίδ᾽ ἀλύω Uhl 1121. δρυμός τ᾽ ὄρειος (omisso ὦ) 

Euripides, Hippolytus. 6 
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Aldina, ὦ δρυμὸς ὄρεος Wilamowitz 1129 (ὠκυπόδων ἑπέτα ϑοὰς 
μετὰ θῆρας Reiske) | ὠκυπόδων ἐπέβα μέτ᾽, ἐναίρων ϑώας Burges | 
ἐθὰς μετὰ Musgrave | ἐναίρων olim delebat Monk 

1131 συξυγίας J. Heiland 
1140 νυμφίδιος olim coniciebam | ἀπόλωλε ϑεᾶς (ex 1129) φυγᾷ (et 

1199 ὠκυπόδων ἐπέβας μέτα... ἐναίρων) Chr. Kirchhoff | pvy& σοι ἐς αἰεί 
Lindau, φυγᾷ γοερᾷ σᾷ Buttmann, φυγᾷ φιλίων σᾷ Camper 1140 sq. 
ἀπόλωλε φυγᾷ σᾷ λέσχη, λέκτρων δ᾽ Burges 1141 ἀστῶν ἅμιλλα (sci- 
licet relicto λέχη in v. 1140) Reiske 1142 σᾶς δυστυχίας Bothe | δά- 
xovcuv Barthold 1146 ἔτεκες (ἄρ᾽) Dindorf 1147 συξυγίαι (συξυγία 
mavult Paley) Χαρίτων Reiske, συξύγιοι Χάριτες Hartung 

1150 προπέμπετε Barthold 1161 ὁπαδῶν νῦν τιν᾽ εἰσορᾶν δοκῶ 
Christ. pat. 1860, unde ὀπαδῶν Valckenaer 1154 ἴστ᾽, ἐμοὶ Monk 

1164 μῶν ἀφιγμένος τινί Naber 1169 9" delet Lenting 
1171 πῶς] ποῦ Burges 1177 delet Herwerden 1178 ἦλθεν 

αὐτός, δακρύων χέων F. Gu. Schmidt (χέων iam L. Schmidt) 
1184 ἥδ᾽ ἐμοί Brunck 1186 λέγειν τιν᾽ Burges, λέγειν νιν Weil 

1189 γλυπταῖσιν (vel καλαῖσιν vel φαιδραῖσιν) ἀρβύλαις ἐναρμόσας 
Reiske | ξεσταῖς ἐν Musgrave, δυταῖσιν Weil, ἁπταῖσιν Barthold, λεπταῖ- 
σιν Prinz, διπλαῖσιν vel ἐν ταῖσιν F.Gu.Schmidt, εὖ ταῖσιν Hayley | 
πόδε Kirchhoff 

1194 sq. κἀν τῷδ᾽ ὁμαρτῇ... πώλοις ἐπῆγε Nauck 1195 πώλοις" 
ὁμαρτῇ Reiske  ὁμαρτῇ {δ᾽ ἐν γόοισι) πρόσπολοι Barthold | δ᾽ ἀμφ᾽ 
ἅρματι Hartung, δ᾽ ἄκασχ᾽ ὁμοῦ Nauck, δ᾽ ὀχουμένῳ olim Weil, δ᾽ ἔμ- 
πας ὁμοῦ Hannemueller, δ᾽ ἀφάρτεροι Hadley 1195 sq. δ᾽ ἐφάσκο- 
μὲν, πέλας χαλινῶν δ᾽ Kirchhoff, δ᾽ ἐκπχλαίομεν πέλας χαλινῶν 9 Schu- 
macher 1197 εὐϑύ τ᾽ Hartung | κατ᾽ ᾿Επιδαυρίαν Valckenaer 

1200 ἤδη] ἥδε Markland 
1913 αὐτοῦ Duchesne 1214 κῦμ᾽] otów Bothe, κεῖσ᾽ Weil, - 

χεῦμ᾽ F. Gu. Schmidt, fort. ῥεῦμ᾽ | ἐξανῆκε Blaydes, ἐξαφῆκε F. Gu. 
Schmidt | ἄγριον] Αἰγαῖον Ja. Vofs, Αἰγαίου J. Gronovius 1215 δει- 
μάτων Valckenaer, p9syucvov Musgrave, ϑαυμάτων anonymus 

1924 οὔτε] οὔτι, deleto versu 1225, Nauck 1226 ἐπιστρέφουσαι 
Nauck, μεταστραφεῖσαι Wolfg. Bauer, ἐπιστραφεῖσαι Schumacher 
1228 olim post 1229 transponebam 

1231 σιγῇ] ἐγγὺς Herwerden, λίγδην Stadtmueller 1234 &vo] 
ἀπὸ Burges 1239 ἐξαυδᾷ (et antea ϑραύων δὲ) Kirchhoff 

1241 ἐξαλείψῃς Valckenaer, ἐξαλίσητ᾽ Naber 1945 οὐκέτ᾽ οἷδ᾽ 
Monk 1946 βραχύν ys Reiske — 1247sq. delet Paley 1247 ἵπποι 
δὲ φροῦδοι (vel: κρυπτοῦῦ Witzschel, ὄχος δ᾽ ἐκρύφθη Weil, ἵπποι δ᾽ 
ἔφευγον (et 1948 ὕποι) Heinsch 

1268 τοῖσδ᾽ : ὕμως δ᾽ Valckenaer | 
1266 suspectum habet Weil 1267 ἔργοις τ᾽ Herwerden | λόγοις: 

ἐλέγξω δαιμόνων ys Lenting 1968 σύ τοι Bothe 1269 ἀγρεῖς 
Pallis 1269 sq. σοῦ δ᾽ ὁ ποικιλώτερος Bothe 

1210 ἀμφιβάλλων Hartung 1971 ὠκυτάτω πτερὼ Bothe 
1271 sq. πτερῷ ποτᾶται ᾽πὶ Nauck 1972 ποτᾶταί τε γᾶν J. H. H. 
Schmidt | εὐόχητον Bergk 1272 sq. εὐάγητον, ἁλμυρόν τ᾽ Bothe 
1214 ϑέλγει 9" ᾧ Kirchhoff | ϑέλγει δὲ μαινομέναν κραδίαν à Metzger 
(μαινομέναν κραδίαν Valckenaer) 1274sqq. o μαινομέναν κραδίαν 
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πανοῖς ἐφορμάσῃ χρυσοφαής Hartung ^ 1275 πανὸς ἐφαρμόσῃ Bernar- 
dakis 1275 sq. πανοὺς.. χρυσοφαεῖς Bothe 1276 χρυσοφαὲς {βέ- 
Aog» Nauck 1977 φύσιν τ᾽ Wilamowitz | ógsoxóov vs Weil 1979 
τοὺς “Ἅλιος αἰϑόμενος Metzger, qui 1279 post συμπάντων δὲ 1280 in- 
serit, τὰν αἰϑόμενος “ἅλιος (olim τά 9" ἅλιος αἰϑόμενος) Wilamowitz | 
αἰϑόμενος εἰσδέρκεται Hartung | versum delet A. Weisman 

1980 ἀνέρας Bothe | συμπάντων δὲ σὺ Monk 1281 βασιλῇδα 
Bothe post 1282 lacunam statuit R. Arnoldt 1286 σύ γ᾽ ἤδῃ 
Valckenaer 1288 sq. πεισϑεὶς ἀλόχου recipiens ante ἀφανῆ tres ana- 
paestos, post ἔσχες unum excidisse putat Barthold 1289 ἀφανῆ φα- 
νερὰν δ᾽ ἔσχες Kirchhoff (ἔσχες δ᾽ Bernardakis) | φανερὰ δ᾽ εἶλέν σ᾽ ἄτη 
Dobree (φανερᾷ .. ἄτῃ Witzschel) | ἔχες ἄταν Lascaris, ἐσέβης ἄταν 
Musgrave, ἄταν ἔσχες Brunck 

1292 βιότου coniciebam 1292sq. ἢ... μεταβὰς πήματος “ἕξω 
πόδα, τόνδ᾽ ἀνέχεις βίοτον; Hartung, 7] πτηνὸς ἄνω βίοτον, μεταβὰς... 
τοῦδ᾽, ἀπέχεις; Weil 1298 ἔξω ποτατῶν ἀνέχεις F. Gu. Rost | πόδ᾽ ἔχεις 
τούτου; Blaydes | τῶνδ᾽ ἀπέχεις; Bernardakis | ἀπάγεις F. Gu. Schmidt 
1294 ἐν ἀγαστοῖς Bothe, ἐν χρηστοῖς Weil 1296 τλητὸν Nauck, 
ταχτὸν Herwerden, νεμετὸν Weil 1298 ἐπὶ τόδ᾽ Herwerden 1299 
ὑπ᾽] ἐπ᾿ Reiske 

1801 τῆς γὰρ αἰσχίστης Nauck 1802 ὅσαις τε Lenting | (παρϑε- 
νείας Musgrave) | versum delet Nauck 1303 πληγεῖσα Valckenaer, 
πληχϑεῖσα Porson, ἠχϑεῖσα (ἀχϑεῖσα ) Bothe, δμηϑεῖσα Weil, τρωϑεῖσα 
Heinsch 1306 σῷ γ᾽ ἐνόρκῳ F. Gu. Schmidt 1307 ὥσπερ ἦν δί- 
καιος Monk 

1313 ΘΗ. οἴμοι. AP. δάκνει σε μῦϑος; Weil 1814 ἀνοιμώξει 
Nauck 1315 ἄρ᾽ ἦσϑα Tournier 1315 sq. λαχὼν σαφεῖς vel ἔχων 
σαφεῖς ὡς τὴν μίαν Weil 1319 ὅσον γ᾽ ἐχρῆν Kirchhoff - 

1323 σκέψει γ᾽ ἔνειμες vel potius σκέψιν γ᾽ ἐνώμας F. Gu. Rost 
1325 ὅλωλα Markland 1327 γὰρ ἠξίωσε γίγνεσθαι Herwerden 

1333 φίλτατόν γ᾽ ἐμοὶ βροτῶν Barnes 1336 ἔπειτα κατϑανοῦσ᾽ 
vel ἔπειτ᾽ ἀναλωθϑεῖσ᾽ Weil | ἔπειτα δὴ Bernardakis | ἔπειτα σὴ ϑανοῦσ᾽ 
ἀπώλεσεν Wilamowitz | ἀνήστωσεν Hadley 1336 sq. ἔπειτα σ᾽ ἡ... 
γυνὴ λέγουσ᾽ ἐλέγχους Kirchhoff 

1846 (κατασκηπτόν Markland, καταβλητόν Madvig), καταληπτοῖς 
Herwerden, καταπῖπτον Hartman, κατάπεμπτον F. Gu. Schmidt 

1351 διά μοι Naber — 1355 ἱππικὸν ἁμῆς Blomfield — 1357 κατά 
μ᾽ ἕκτεινας Blomfield 

1800 δεξιόπλευρος Hermann 1362sq. τὸν κακοδαίμονα καὶ 
CBoovzoruov) πατρὸς ἀμπλακίαις κατάρατον Barthold 1869 ϑεοῖς 
τ᾽ ἀνθρώποις τ᾽ Weil, εἷς ἀνθρώπων Tournier 

1371 καὶ νῦν delet Hartung βαίνει] βάλλει Wolfg. Bauer 
1372 μέϑετέ us, τάλανες Bothe, μέϑετε τὸν τάλανα Witzschel, μέϑετ᾽ 
«ἐς κλίναν) τάλαν᾽, (à Ouósg» Barthold, fort. μέϑετον, τάλανες 
1372 sqq. μέϑετε, προσαπόλλυτέ μ᾽ ὄλλυτε δυσδαίμονα — καί μοι ϑά- 
verog παιὰν ἔλϑοι Hartung 1373 ϑανάτου παιὰν G. Cuper 1374 
προσαπόλλυτ᾽ ὁλοὸν ἐμέγ᾽ (ceteris deletis) Barthold | προσαπόλλυτ᾽ ἀπόλ- 
λυτε τὸν Wilamowitz | ὄλλυτε τὸν δυσδαίμονά μ᾽ Markland, ὄλλυτε óvc- 
δαίμονα τόνδ᾽ Heath | τὸν δυσδαίμον᾽ delet Bothe 1375 νῦν ἀμφι- 
τόμου Hartung, ἀλλ᾽ ἀμφιτόμου olim Nauck, ἀμφιστόμου olim Wilamo- 

86" 
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witz 1876 διαμοιρᾶσϑαι Valckenaer 1811 διά vs κνᾶσαι vel διά 
τε σμᾶσαι Reiske 1878 post ἀρά lacunam statuit Kirchhoff 1319 
post 1380 collocat Heath | 

1380 πάλαι Gu. Christ | παλαιῶν τέ που Weil 1881 {τόδ᾽ 5 ἐξο- 
ρέξεται Barthold | ἐπουρίξεται κακὸν {τόδ᾽ 5 Weil, ἐκκομίξεται vel ἐκπο- 
ρίξεται κακὸν Metzger | μέλλει] μένει Wilamowitz 1882 ἔμολε δ᾽ Wi- 
lamowitz 1382 sq. τί {δέν ποτ᾽ ἔμολεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸν οὐδὲν Barthold 
1888 τί ποτε delet Halbertsma 1884 ὦμοι μοι Brunck 1385 sqq. 
πῶς ἀπαλλαγῶ τοῦδ᾽.. πάϑους: εἴ us κοιμίσειε Herwerden 1886 ἀν- 
αλκήτου vel ἀναλϑήτου Reiske, ἀνάλγητος Nauck, ἄρ᾽ ἀτλήτου Bart- 
hold, ἀναυδήτου vel ἀναυδάτου olim coniciebam 1887 si9s δὲ κοι- 
μίσειε δυσδαίμον᾽ “Διδου us μέλαινα Hartung | κοιμάσαι Bothe | τὸν 
delet Matthiae 1888 Νυκτὸς δυσταλαιν᾽ ἀνάγκα (ceteris deletis) 
Bothe, ^419ov μέλαιν᾽ ἀνάγκα Wilamowitz 

1392 óc ἠσθόμην Luzac 1398 τοῖσδ᾽ ἄρ᾽ Hartung 1897 οὐχ 
ὑπηρέτης Lenting 1398 οὔ" δύσποτμος γάρ, προσφιλής δ᾽ ἀπόλλυσαι 
Barthold 

1402 τιμῆς σ᾽ Reiske 1408 ὥλεσεν ϑεὰ μία Burges, ὥλεσεν 
Κύπρις μία Monk 1403 sq. delet F. Gu. Schmidt 1408 οὐδ᾽ ἐμοὶ 
Brunck 

1413 ἕκτανές γ᾽ ἄν Valckenaer 1415 εἶτ᾽ ἦν ἀραῖον ()) Valcke- 
naer, oóx ἦν ἄρ᾽ οἷον Kirchhoff, εἶθ᾽ ἦν ἄπιστον olim coniciebam | 
δαιμόνων βροτοῖς repudiat Valckenaer, proponit Egerton 1416 οὐ 
γὰρ ὧδε Tlournier | aut hunc versum labem aliquam contraxisse aut 
post eum alium excidisse putat Kirchhoff 1416 sq. ἔασον" οὐ γὰρ 
«(τοῦτό γ᾽ ἀνθρώποις ϑέμις). ἀλλ᾽ οὐκ ἄτιμος (εἶ σὺ) γῆς ὑπὸ ξόφον 
(οὐδ᾽ af" ἄτιτοιΣ Κύπριδος ἐκ προϑυμίχς Barthold 1417 ϑεοῖς ἄτι- 
μοι Bothe, ϑεοῖς ἄτιμον Weil 1418 ὀργαὶ] ἅται Weil | κατεσκήφασιν 
Kayser 1419 σῆς εὐσεβοῦς τε Weil 

1420 αὐτῆς] αὖϑις Weil —1420sq. ἐγὼ γὰρ αὐτῆς φίλτατος κυρῇ 
βροτῶν ὃς ἂν μαλιστ᾽ ἄγαλμ᾽ ὃν ἐξ ἐμῆς χερὸς Burges 1421 μάλισϑ᾽ 
οἱ Weil 1429 ἀνώνυμος πεσεῖ, deleto v. 1480, Gomperz, ἀνώνυμον 
τὸ σόν mavult F. Gu. Schmidt 

1430 ἐς σὲ] παισὶ Tournier, περὶ σὲ Weil 1434 ϑεῶν ἀγόν- 
tov in talibus proprium" Valckenaer, ϑεῶν ϑελόντων (vel ἀγόντων) 
Barthold 1439 delet Valckenaer 

1441 μιαρὰν δὲ (et λείποις) Valckenaer, μακράν τε Lenting, μο- 
γερὰν δὲ Helbig | μακρὰν λιποῦσα Monk cl. Christ. pat. 852 μικρὰν 
λιπόντα | λείποις ex C falso referebatur | λείποις δακρύουσ᾽ ὁμιλίαν 
Js. Vofs 1448 εἶ λιπὼν Kirchhoff, ἐκτραπεὶς Heimsoeth, etiam εἶ 
στυγῶν (vel μισῶν) Heinsch | 

ante 1453 duos versus excidisse putat Kirchhoff 1468 ὦ χαῖρε 
καὶ £5 Nauck, ὦ χαῖρ᾽ ἀεὶ σύ F.Gu.Schmidt, ἄπειμι, καὶ σὺ Herwerden, 
ὦ χαῖρέ μοι σὺ Barthold, ὦ χρηστὲ καὶ có Weil, ὦ χαῖρε καὶ σοῦ Ber- 
nardakis 1458 δ᾽ ἐμοῦ Brunck 1459 ὦ κλεινὸν ἄστυ J. Heiland, 
ὦ κλεινὰ τείχη olim coniciebam | Ελλάδος τ᾽ ἐρείσματα Egerton, Παλ- 
λάδος ϑοάσματα Tournier 

1465 sq. obscuros et corruptos esse dicit Nauck. 
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Notarum index. 

cod. Marcianus 471 membran. saec. XII 

A? — manus correctrices 

cod. Parisinus 2713 membran. saec. XII vel ineuntis XIII 

a? — manus secunda 

a? — complures manus recentiores 

cod. Vaticanus 909 bombycinus saec. XIII, eui desunt v. 1205 

— 1504 

B? — manus antiqua correctrix 

b  — manus recentior 

cod. Parisinus 2712 membran. saec. XIII 

cod. Laurentianus 32, 2 chartac. saec. XIV 

| — manus correctrices 

cod. Laurentianus 172 membran. saec. XIV 

4 — manus correctrices 

significat consensum librorum 4a B.E 

S significat consensum librorum LG 

Passim commemorantur: 

cod. Marcianus 468 

cod. Havniensis 417 

eod. Flor. 31, 10 

cod. Hierosolymitanus sub finem saec. X ut vid. scriptus 

(vide ad Med. p. VII) 

cod. Thessalonicensis, de quo vide Papageorg. in Athen. 

1881. I p. 286 sqq. 

Libros OSC contulit R. Prinz. 
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Ὑπόϑεσις Ορέστου. 

Ὀρέστης τὸν φόνον τοῦ πατρὺς μεταπορευόμενος ἀνεῖλεν 

Αἴγισϑον καὶ Κλυταιμήστραν᾽ μητροκτονῆσαι δὲ τολμήσας, 

παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωκεν ἐμμανὴς γενόμενος. Τυνδάρεω 

δέ, τοῦ πατρὸς τῆς ἀνῃρημένης, κατηγορήσαντος κατ᾽ αὐτοῦ 

ἔμελλον ᾿Δργεῖοι κοινὴν ψῆφον ἐκφέρεσθαι περὶ τοῦ τί δεῖ 

παϑεῖν τὸν ἀσεβήσαντα' κατὰ τύχην δὲ Μενέλαος ἐκ τῆς 

πλάνης ὑποστρέψας, νυκτὸς μὲν ᾿Ελένην εἰσαπέστειλε,. us 

ἡμέραν δὲ αὐτὸς ἦλθεν. καὶ παρακαλούμενος ὑπ᾽ Ὀρέστου 
βοηϑῆσαι αὐτῷ. ἀντιλέγοντα Τυνδάρεων μᾶλλον ηὐλαβήϑη. 

λεχϑέντων ὃὲ λόγων ἐν τοῖς ὄχλοις. ἐπηνέχϑη τὸ πλῆϑος 

ἀποχτείνειν Ὀρέστην. .... ἐπαγγειλάμενος αὑτὸν ἐκ τοῦ 

βίου προΐεσϑαι. συνὼν δὲ τούτοις ὁ Πυλάδης. φίλος αὐτοῦ, 

συνεβούλευσε πρῶτον Μενελάου τιμωρίαν λαβεῖν ᾿Ελένην 

ἀποχτείναντας. αὐτοὶ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις ἐλϑόντες διεψεύ- 

σϑησαν τῆς ἐλπίδος ϑεῶν τὴν EAévqv ἁρπασάντων᾽ ᾿Ηλέκτρα 

δὲ Ἑρμιόνην ἐπιφανεῖσαν ἔδωκεν εἰς χεῖρας αὐτοῖς οἱ δὲ 

ταύτην φονεύειν ἔμελλον. ἐπιφανεὶς δὲ Μενέλαος καὶ βλέπων 

ἑαυτὸν ἅμα γυναικὸς καὶ τέκνου στερούμενον ὑπ᾽ αὐτῶν, 

ἐπεβάλλετο τὰ βασίλεια πορϑεῖν. οἱ δὲ φϑάσαντες ὑφάψειν 

ἠπείλησαν. ἐπιφανεὶς δὲ ᾿Ζ“πόλλων ᾿Ελένην μὲν ἔφησεν εἰς 

Hoe argumentum om. S | verbis ὑπόϑεσις ὀρέστου adscr. a? ἐκ 
δικῶν i. e. non £x Ζικαιάρχου ὑπομνημάτων vel simile quid sed ἐκδικῶν 
interpretationis causa ad proximum verbum μεταπορευόμενος adscriptum, 
ut F' exhibet μεταπορευόμενος καὶ ἐχδικῶν 

Lin. 2 χλυταιμνήστραν libri 4 κατ᾽ αὐτοῦ] κ᾿’ αὐτοῦ A ὅ τοῦ τί 
δεῖ vel τούτου τί δεῖ codices rec., τοῦ libri veteres, cfr. v. 50 sq. 
6 τοὺς ἀσεβήσαντας A, αὐτὸν τὸν ἀσεβήσαντα .E V ἀπέστειλε B 
156. αὐτὸς δὲ us9' ἡμέραν εἰσῆλθε a 88. ἀνῆλϑε B | ὑπὸ τοῦ ὀρέστου 
B 9 εὐλαβήϑη A 10 ἐπηνέλη B 11 lacunam indicavit Porson | 
ἐπαγγειλάμενον ἑαυτὸνα 1154. εἰς τὸν βίον AE 12 ὁ φίλος BL | 
αὐτῶ B 18 λαβεῖν om. E 10 αὐτῶν D 11 ὁ μενέλαος B 
19 ἐπεβάλλετο A, ἐπέβαλε D, ὑπεβάλετο E, ἐπεβάλετο a 

1* 
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ϑεοὺς διακομίζειν, Ὀρέστῃ δὲ ᾿Ερμιόνην ἐπέταξε λαβεῖν, Πυ- 

λάδῃ δὲ ᾿Ηλέκτραν συνοικίσαι, καϑαρϑέντι δὲ τὸν φόνον 
"Agyove ἄρχειν. 

᾿'Δριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόϑεσις. 

Ὠρέστης διὰ τὴν τῆς μητρὸς σφαγὴν ἅμα καὶ ὑπὸ τῶν 

᾿Ερινύων δειματούμενος καὶ ὑπὸ τῶν ᾿Ζργείων κατακριϑεὶς 
ϑανάτῳ, μέλλων φονεύειν ᾿Βλένην καὶ Ἑρμιόνην ἀνθ᾽ ὧν 
Μενέλαος παρὼν οὐκ ἐβοήϑησε διεκωλύϑη ὑπὸ ᾿Δ4πόλλωνος. 
παρ᾽ οὐδετέρῳ κεῖται ἡ μυϑοποιία. 

ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν "Agysv ὁ δὲ 

χορὸς συνέστηκεν ἐκ γυναικῶν 4ργείων, ἡλικιωτίδων Ηλέκτρας, 

αἱ x«i παραγίνονται ὑπὲρ τῆς τοῦ Ὀρέστου πυνϑανόμεναι 

συμφορᾶς. προλογίζει δὲ ᾿Ηλέκτρα. 
τὸ δρᾶμα κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν. ἡ δὲ 

διασκευὴ τοῦ δράματός ἐστι τοιαύτη" πρὸς τὰ τοῦ ᾿4γαμέμνονος 

βασίλεια ὑπόκειται Ὀρέστης κάμνων καὶ κείμενος ὑπὸ μανίας 

ἐπὶ κλινιδίου, ᾧ προσκαϑέξεται πρὸς τοῖς ποσὶν ᾿Ηλέκτρα. 

διαπορεῖται δὲ τί δήποτε οὐ πρὸς τῇ κεφαλῇ καϑέξζεται᾽ οὕτως 

γὰο ἂν μᾶλλον ἐδόκει τὸν ἀδελφὸν τημελεῖν, πλησιαίτερον 

21 ὀρέστην 48 22 πυλάδην B | ἠλέκχτρα A.B | συνοικίσαι) 
Brunck, συνοικῆσαι libri | καὶ καϑαρϑέντι B | vóv φόνον AE, τοῦ 
φόνου D, τῶν φόνων à 

Hoc arg. om. L, G exhibet haec: ὀρέστου ὑπόϑεσις. ὀρέστης διὰ 
τὴν τῆς μητρὸς σφαγὴν ἅμα καὶ ὑπὸ τῶν ἐριννύων δειματούμενος ἔμελλε 
φονευϑήσεσθαι. καὶ αὐτὸς δὲ μέλλων φονεύσειν ἑρμιόνην ἀνϑ' ὧν με- 
γνέλαος παρὼν οὐκ ἐβοήϑησεν διεκωλύϑη ὑπὸ τοῦ ἀπόλλωνος. παρ᾽ 
οὐδενὶ κεῖται ἡ μυϑοποιΐα. ἔχει δὲ τὰ μέτρα οὕτω. τὸ νῦν δέ μοι 
προτειχέων. τρίμετρον τροχαϊκὸν τὸ ὀττοτοὶ διποδία τροχαικὴ καὶ μέχρι 
μὲν τῶν πυλάδου λόγων ἰαμβικόν. τοὐκεῖϑεν δὲ τροχαϊκὸν τετράμετρον 
καταληχτικόν. καὶ ἔνϑα ὀρέστης καὶ φρὺξ διαλέγονται τὸ αὐτὸ τηρεῖται 
μέτρον. ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν ἄργει. ὁ δὲ χορὸς 
συνέστηκεν £x γυναικῶν ἀργείων ἡλικιωτίδων ἠλέκτρας. τὸ δρᾶμα κωμι- 
κωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν. 2324 ἀριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόϑεσις α, 
ἄλλως A, om. B.E | in B hie ordo: lin. 80---88, 25—29, 34—47, in ἃ 
sunt 25—29, 84—45 scholi instar in marg. scripta, 25—29 om. E 
lin. 26 éguwvvóov B  26sq. κατακριϑεὶς ϑανάτῳ om. a 2421 ἑρμιόνην 
καὶ ἑλένην a 28 τοῦ ἀπόλλωνος a 29 οὐδετέρῳ] Dindorf, οὐδενὶ 
libri  μυϑολογία 4Β 82 τοῦ om. 4 88 δὲ om. AE | ἡ ἠλέκτρα B 
34 τὸ δὲ δοᾶμα E 8 διασχευὴ αὐτοῦ ἔστι τοιαῦτα α 806 SQ. κάμνων 
ὑπὸ μανίας καὶ κείμενος ἐπὶ Nauck 817 προκαϑέξεται πρὸ .À 89 γὰρ 
&v] scripsi (οὕτω γὰρ et cum Nauckio μᾶλλον ἂν Kirchhoff), δὲ libri, 
cfr. lin. 41 | πλησιέστερον ὦ 



5 

[οὕτως] προσκαϑεξομένη. ἔοικεν οὖν διὰ τὸν χορὸν ὁ ποιητὴς 
(ζοὕτωΣ διασκευάσαι' διηγέρϑη γὰρ ἂν Ὀρέστης, ἄρτι καὶ 

μόγις καταδραϑείς, πλησιαίτερον αὐτῷ τῶν κατὰ τὸν χορὸν 

γυναικῶν παρισταμένων. ἔστι δὲ ὑπονοῆσαι τοῦτο ἐξ ὧν 

φησιν ᾿Ηλέκτρα᾽ σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης᾽. πιϑανὸν 

οὖν ταύτην εἶναι τὴν πρόφασιν τῆς τοιαύτης διαϑέσεως. 

Τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων. χείριστον δὲ 

τοῖς ἤϑεσι" πλὴν γὰρ Πυλάδου πάντες φαῦλοι ἦσαν. 

40 οὕτως om. E et ὁ | προκαϑεξζομένη A, παρακαϑεζομένη B 
41 οὕτω supplevi | yàg ἂν] δὲ B 49 μόλις α | πλησιέστερον a, 
ἐγγὺς B | τῶν] τῶι Α 44 5 ἠλέκτρα D  ἠλέχλτρα τῷ χορῷ a | σίγα 
σίγα λεκτὸν A, σίγα σίγα λευκὸν α 4454. πιϑανὴν οὖν εἶναι φασὶ ταύτην 
τὴν πρόφασιν Β 46 ἐπὶ τῆς σκηνῆς α Εἰ 417 φαῦλοί εἰσιν Nauck 

40 

4 



Tà τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Quem dedimus personarum indicem habet G, om. L, hunc 
exhibent 48 E: 

ἠλέκτρα 
ἄγγελος 
ὀρέστης 
ἀπόλλων 

᾿Ηλέκτρα. 

Ἑλένη. 

χορός. 

Ὀρέστης. 

Μενέλαος. 

Τυνδάρεως. 

Πυλάδης. 

ἄγγελος. 

Ἑρμιόνη. 

Qov£. 

"AmnóAM ov. 

πυλάδης ἑλένη 
χορός ἑρμιόνη 
φρύξ μενέλαος 
τυνδάρεως 

nisi quod .£ nomen Electrae omisit. 

- MES. atti 



HAEKTPA. 

Οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν ὧδ᾽ εἰπεῖν ἔπος 

οὐδὲ πάϑος οὐδὲ ξυμφορὰ ϑεήλατος, 
ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχϑος ἀνθρώπου φύσις. 

ὁ γὰρ μακάριος, κοὐκ ὀνειδίζω τύχας. 

Διὸς πεφυκώς, ὡς λέγουσι. Τάνταλος 5 

κορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον 
ἀέρι ποτᾶται καὶ τίνει ταύτην δίκην, 
ὡς μὲν λέγουσιν. ὅτι ϑεοῖς ἄνϑρωπος ὧν 

κοινῆς τραπέζης ἀξίωμ᾽ ἔχων ἴσον, 

ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν. αἰσχίστην νόσον. 10 

οὗτος φυτεύει Πέλοπα, τοῦ δ᾽ AvgsUo ἔφυ. 
ᾧ στέμματα ξήνασ᾽ ἐπέκλωσεν ϑεὰ 
ἔριν Θυέστῃ πόλεμον ὄντι συγγόνῳ 

ϑέσϑαι. τί τἄρρητ᾽ ἀναμετρήσασϑαί us δεῖ; 

ἔδαισε δ᾽ οὖν νιν τέκν᾽ ἀποκτείνας ᾿᾽Δτρεύς. 15 
᾿Ατρέως Óf: τὰς yàg ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας" 
ὁ κλεινός. εἰ δὴ κλεινός. ᾿“γαμέμνων ἔφυ 

Μενέλεώς τε Κρήσσης μητρὸς ᾿Ζερόπης ἄπο. 

γαμεῖ δ᾽ ὃ μὲν δὴ τὴν ϑεοῖς στυγουμένην 

εὐριπίδου ἠλέκτρα suprascr. S. Electrae nomen pro Oreste habet 
etiam schol. Aristid. III p. 603, 6 1 ΕΛ. om. A, add. 45 | cfr. Cic. 
Tusc. IV 29 neque tam terribihs ulla fando oratio est nec sors neque 
ira caelitum invectum malum 2. συμφορὰν ϑεήλατον Aa B, συμφορὰ 
ϑεήλατος A*a?B?, συμφορὰ (ξυμφορὰ S) ϑεήλατος ceteri, συμφορὰν 
δαιμόνιον Dio Chrys. IV 82, cfr. Stob. fl. 98, 42 et schol. γράφουσί 
τινες οὐδὲ συμφορὰ ϑεήλατος, ἀγνοοῦντες ÓÉ: ἀπὸ κοινοῦ γὰρ ληπτέον 
τὸ οὐκ ἔστιν (sizsiv) 8 ἀνθρώπων Α et Lucian. Ocyp. 107 6 κορυφῆς] 
κεφαλῆς Dio Chrys. VI 55. 71 δίκην ταύτην Β 10 ἔσχε] fort. εἶχε | 
αἰσχίστην] fort. ἐχϑίστην 12- 1 delet, 17 '"4yceu£uvov ἄναξ scribens, 
Klinkenberg 12 στέμματα] στήμονας Hilberg | ἐπέχλωσε B 18 schol. 
γράφεται καὶ Ἔρις 13 sq. ϑέσϑαι Θυέστῃ... συγγόνῳ. καίτοι τί Her- 
werden 15 οὔ A, οὔν A? οὖνιν a, οὖν νιν a? 18 μενέλαος ἐκ κρήσ- 

, 

, , α΄ - , / » 

σης τε Log ἀερόπης LL, Ἀρήσσης τε μενέλαος uog ἀερόπης ἄπο G 



8 EYPIIIIAOT 

Μενέλαος “Ελένην, ὃ δὲ Κλυταιμήστρας λέχος 20 
ἐπίσημον εἰς Ἥλληνας ᾿4γαμέμνων &vo£&: 
- 

Q παρϑένοι uiv τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς. 

Χρυσόϑεμις ᾿Ιφιγένειά τ᾽ ᾿Ηλέκτρα τ᾽ ἐγώ, 

ἄρσην δ᾽ Ὀρέστης, μητρὸς ἀνοσιωτάτης, 
ἣ πόσιν ἀπείρῳ περιβαλοῦσ᾽ ὑφάσματι 25 
ἔκτεινεν" ὧν δ᾽ ἕκατι, παρϑένῳ λέγειν 

οὐ xcAóv' ἐῶ τοῦτ᾽ ἀσαφὲς ἐν κοινῷ σκοπεῖν. 
Φοίβου δ᾽ ἀδικίαν μὲν τί δεῖ κατηγορεῖν; 

πείϑει δ᾽ Ὀρέστην μητέρ᾽ ij σφ᾽ ἐγείνατο 
κτεῖναι. πρὸς οὐχ ἅπαντας εὔκλειαν φέρον. 80 

ὅμως δ᾽ ἀπέκτειν᾽ οὐκ ἀπειϑήσας ϑεῷ" 

κἀγὼ μετέσχον, οἷα δὴ γυνή, φόνου 

Πυλάδης 9', ὃς ἡμῖν συκατείργασται τάδε. 

ἐντεῦϑεν ἀγρίᾳ συντακεὶς νόσῳ [νοσεῖ] 

τλήμων Ὀρέστης ὅδε πεσὼν ἐν δεμνίοις 8ὅ 

κεῖται, τὸ μητρὸς δ᾽ αἷμά νιν τροχηλατεῖ 
μανίαισιν᾽ ὀνομάζειν γὰρ αἰδοῦμαι ϑεὰς 

Εὐμενίδας, αἵ τόνδ᾽ ἐξαμιλλῶνται φόβῳ. 

ἕκτον δὲ δὴ τόδ᾽ ἦμαρ ἐξ ὅτου σφαγαῖς 
ϑανοῦσα μήτηρ πυρὶ καϑήγνισται δέμας. 40 

ὧν οὔτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο, 

οὐ λούτρ᾽ ἔδωκε χρωτί᾽ χλανιδίων δ᾽ ἔσω 
χρυφϑείς, ὅταν μὲν σῶμα κουφισϑῇ νόσου, 

ἔμφρων δακρύει. ποτὲ δὲ δεμνίων ἄπο 
πηδᾷ δρομαῖος, πῶλος ὡς ὑπὸ ξυγοῦ. 45 

ἔδοξε δ᾽ ΄4ργει τῷδε μήϑ᾽ ἡμᾶς στέγαις, 

20 μενέλαος S, μενέλεως O | κλυταιμνήστρας libri 24 δ᾽] Elmsley, 
τ᾽ libi 26 ἔχτανεν DB, ἔκτειν᾽ α E | παρϑένον S et Alex. rhet. VIII 
p. 540 W. 27 ἐῶ τοῦτ᾽ .A, sed à v in ras. scr. A? 30 φέρων A, 
φέρον A? 91 ἀπιϑήσας A, ἀπειϑήσας A?, ἀπιϑήσας a, ἀπιστήσας 
anonymus 88 delet Herwerden 34 νοσεῖ] δέμας Hermamm | ἀγρίῳ 
συντακεὶς νοσήματι kh. Hirzel, fort. ἀγρίᾳ σῶμα συντακεὶς νόσῳ 
35 ὁ δὲ Aa B E, ὅδε 43, οὐδὲ L in ras, 0g G — 38 Εὐμενίδας] δεινῶπας 
Dindorf, fort. σεμναὶ γάρ | versum post 40 in ima pagina in magna 
rasura a m. rec. habet ita ut literis praescriptis rectus ordo indicetur 
G, delet Nauck 89 δὲ δὴ om. L 40 πῦρ A, πυρὶ A? καϑήγισται 
Scaliger 42 χλανίδων G 45 ὑπὸ] Herwerden ex Athen. p. 108 B, 
ἀπὸ libri 46 τόδε A, τῶδε A? 46 sq. τῶδε μηδὲ προσφωνεῖν τινὰ 
(omissis verbis μήϑ᾽.. δέχεσθαι) E 

—" v 

"Queue sided pend DRE E EL. e e 
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μὴ πυρὶ δέχεσϑαι, μήτε προσφωνεῖν τινα 

μητροχτονοῦντας᾽ κυρία δ᾽ ἥδ᾽ ἡμέρα, 
ἐν jj διοίσει ψῆφον "Agys(ov πόλις, 
εἰ χρὴ ϑανεῖν νὼ λευσέμῳ πετρώματι, 50 

[ἢ φάσγανον ϑήξαντ᾽ ἐπ᾽ αὐχένος βαλεῖν. 

ἐλπίδα δὲ δή τιν᾽ ἔχομεν ὥστε μὴ ϑανεῖν" 

ἥχει γὰρ ἐς γῆν Μενέλεως Τροίας ἄπο, 

λιμένα δὲ Ναυπλίειον ἐκπληρῶν πλάτῃ 
ἀκταῖσιν δρμεῖ, δαρὸν ἐκ Τροίας χρόνον 55 

ἄλαισι πλαγχϑείς" τὴν δὲ δὴ πολύστονον 

Ἑλένην. φυλάξας νύκτα, μή τις εἰσιδὼν 
us9' ἡμέραν στείχουσαν, ὧν ὑπ’ Ἰλίῳ 
παῖδες τεϑνᾶσιν. ἐς πέτρων ἔλϑοι βολάς, 

προύπεμψεν ἐς δῶμ᾽ ἡμέτερον" ἔστιν δ᾽ ἔσω 60 

κλαίουσ᾽ ἀδελφὴν συμφοράν τε δωμάτων. 
ἔχει δὲ δή τιν᾽ ἀλγέων παραψυχήν᾽ 

ἣν γὰρ κατ᾽ οἴκους &Aup', ὅτ᾽ ἐς Τροίαν ἔπλει, 

παρϑένον ἐμῇ τε μητρὶ παρέδωκεν τρέφειν 

Μενέλαος ἀγαγὼν ᾿Ερμιόνην Σπάρτης ἄπο. 65 

ταύτῃ γέγηϑε κἀπιλήϑεται κακῶν. 

βλέπω δὲ πᾶσαν εἰς ὃδόν, πότ᾽ ὄψομαι 
Μενέλαον ijxov9': ὡς τά γ᾽ ἄλλ᾽ ἐπ᾽ ἀσϑενοῦς 
ῥώμης ὀχούμεϑ'᾽, ἤν τι μὴ κείνου πάρα 
σωθῶμεν. ἄπορον χρῆμα δυστυχῶν δόμος. 70 

EAENH. 

ὦ παῖ Κλυταιμήστρας τε κἀγαμέμνονος. 

παρϑένε μαχρὸν δὴ μῆκος ᾿Ηλέχτρα χρόνου. 

πῶς. ὦ τάλαινα. σύ τε κασίγνητός τε σὸς 

47 μήτε] μηδὲ Elmsley 60 χρῇ A|vó A, vo A? . 51 ϑήξαντ᾽ 
L, ϑήξαντος A, ϑήξαντας A?, ϑήξαντας ceteri (ϑίξαντας G), schol. 
δυικῶς τὸ ϑήξαντε | versum, qui iam Hermanno minus probabatur, 
delevit Herwerden 52 δὲ om. E | δή om. A 53 μενέλαος ὦ 
τροίης L 54 ναύπλιον AaG, ναύπλιον mut. in ναυπλίειον L 
56 ἅλαισι a S, ἄλαισι a? 58 ὑφιλίῳ Α 59 πετρῶν AS, πέτρῶν a | 
ἔλϑοι B, ἔλϑῃ celeri 60 προὔπεμψ᾽ B | ἔστι BS, fort. ἧσται 
64 παρέδωκε a B ES 66 γέγηϑε factum ex γέγηϑεν in E 67 sig 
ὁδὸν] Musgrave, εἴσοδον libri 69 ὠχούμεϑ᾽ Α | κείνου G 
10 σωθϑῶμεν) fort. σωκῶμεν ἄπορον] γὰρ superscr. g 71 κλυται- 

ς 

μνήστρας libri 13 9" ὁ σὸς Porson 
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[τλήμων Ὀρέστης μητρὸς ὅδε φονεὺς ἔφυ]; 
προσφϑέγμασιν γὰρ οὐ μιαίνομαι σέϑεν, 15 
ἐς Φοῖβον ἀναφέρουσα τὴν ἁμαρτίαν. 

καίτοι στένω γε τὸν Κλυταιμήστρας μόρον, 

ἐμῆς ἀδελφῆς, ἥν, ἐπεὶ πρὸς Ἴλιον 
ἔπλευσ᾽ ὕπως ἔπλευσα ϑεομανεῖ πότμῳ, 
οὐχ εἶδον, ἀπολειφϑεῖσα δ᾽ αἰάξω τύχας. 80 

HA. Ἑλένη, ví Gov λέγοιμ᾽ ἂν ἅ γε παροῦσ᾽ δρᾶς; 
[ἐν συμφοραῖσι τὸν ᾿“γαμέμνονος γόνον] 

ἐγὼ μὲν ἄυπνος πάρεδρος ἀϑλίῳ νεκρῷ᾽ 

νεκρὸς γὰρ οὗτος εἵνεκα σμικρᾶς πνοῆς" 
ϑασσω" τὰ τούτου δ᾽ οὐκ ὀνειδίξω κακά. 85 

σὺ δ᾽ εἶ μακαρία μακάριός 9' ὃ σὸς πόσις 
[ἥκετον ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀϑλίως πεπραγότας]. 

EA. πόσον χρόνον δ᾽ ἐν δεμνίοις πέπτωχ᾽ ὅδε: 

HA. ἐξ οὗπερ αἷμα γενέϑλιον κατήνυσεν. 

EA. ὦ μέλεος, ἡ τεκοῦσά 9', ὡς διώλετο. 90 

HA. οὕτως ἔχει τάδ᾽. ὥστ᾽ ἀπείρηκεν κακοῖς. 
EA. πρὸς ϑεῶν. πίϑοι᾽ ἂν δῆτά μοί τι, παρϑένε: 
HA. ὅσ᾽ ἄδχολός γε συγγόνου προδεδρίᾳ. 

ΕΖ. βούλει τάφον μοι πρὸς κασιγνήτης μολεῖν; 

HA. μητρὸς κελεύεις τῆς ἐμῆς; τίνος χάριν; 9ὅ 

ΕΖ. κόμης ἀπαρχὰς καὶ χοὰς φέρουσ᾽ ἐμάς. 
HA. σοὶ δ᾽ οὐχὶ ϑεμιτὸν πρὸς φίλων στείχειν τάφον; 
EA. δεῖξαι γὰρ ᾿4ργείοισι σῶμ᾽ αἰσχύνομαι. 
HA. ὀψέ γε φρονεῖς εὖ, τότε λιποῦσ᾽ αἰσχρῶς δόμους. 

14 delevit Kirchhoff τὸ προσφϑέγμασι a BG 11 κλυται- 
μνήστρας libri 19 ὕπως]) Porson, ὅπως δ᾽ libri, sed δ᾽ punctis dele- 
tum in a 81 & (mub in &) ys καὶ 4, & ys καὶ a. E 82 delevit 
Kirchhoff | συμφοραῖς IL 84 οὔνεκα libri | πνοῆς] δοπῆς Hartung 
86 δ᾽ εἶ Aa Eb Lg, à ἡ BGl| 9^ δ] vs Β 87 delevi (86 sq. delet 
Klinkenberg) | ἥκεις Eustath. Il. p. 146, 12, p. 809, 36, Od. p. 1856, 14 
88 δ᾽ ἐν] Musgrave, δὲ libri| ὧδε A, ὅδε A? 89, in textu omissum, 
in marg. addidit scholia scribens A 91 ἀπείρηκεν A, ἀπείρηκα B, 
ἀπείρηκ᾽ ἐν a ES 99 πείϑοιο D, sed εἰ ex ( fecit et io in ras. 
ser. b | πιϑοῖο ἂν δῆτα μοι παρϑένε E 93 ὅσ᾽] Herwerden, ὡς 
libri | προσεδρείᾳ B 94 κασιγνήτας aE, κασιγνήτης a? 96 ἐμᾶς 
L 97 col δ᾽ οὐ E | ϑεμιχκτὸν eraso o A | coi δ᾽ οὐ ϑεμιστὸν 
Wunder | φίλων 43. BL, φίλον Aa? EblG 99 γε om 8, add. b | 
λειποῦσ Β 
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EA. ὀρϑῶς ἔλεξας. οὐ φίλως δέ μοι λέγεις. 100 

HA. αἰδὼς δὲ δὴ τίς σ᾽ ἐς Μυκηναίους ἔχει; 
EA. δέδοικα πατέρας τῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ νεκρῶν. 

HA. δεινὸν γὰρ άργει γ᾽ ἀναβοᾷ διὰ στόμα. 
Ε4. σύ νυν χάριν μοι τὸν φόβον λύσασα δός. 
ΗΖ. οὐκ ἂν δυναίμην μητρὸς ἐσβλέψαι τάφον. 10ὅ 

EA. αἰσχρόν γε μέντοι προσπόλους φέρειν τάδε. 

HA. τί δ᾽ οὐχὶ ϑυγατρὸς ᾿Ερμιόνης πέμπεις δέμας: 
EA. ἐς ὄχλον ἕρπειν παρϑένοισιν οὐ καλόν. 

HA. καὶ μὴν τίνοι γ᾽ ἂν τῇ τεϑνηκυίᾳ τροφάς. 

EA. ὀρϑῶς ἔλεξας. πείϑομαί τέ σοι. κόρη. 110 

[καὶ πέμψομέν γε ϑυγατέρ᾽ " εὖ γάρ τοι λέγεις] 

ὦ τέκνον. &E:A9", ᾿Ερμιόνη. δόμων πάρος 
καὶ λαβὲ χοὰς τάσδ᾽ ἐν χεροῖν κόμας τ᾽ ἐμάς" 
ἐλϑοῦσα δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κλυταιμήστρας τάφον 
μελίκρατ᾽ ἄφες γάλακτος οἰνωπόν τ᾽ ἄχνην. 115 
καὶ στᾶσ᾽ ἐπ’ ἄκρου χώματος λέξον τάδε" 
Ἑλένη σ᾽ ἀδελφὴ ταῖσδε δωρεῖται χοαῖς. 

φόβῳ προσελθεῖν μνῆμα σόν. ταρβοῦσά τε 

"Aoysiov ὄχλον. πρευμενῆ δ᾽ ἄνωγέ τιν 

ἐμοί τε καὶ σοὶ καὶ πόσει γνώμην ἔχειν 120 
τοῖν τ᾽ ἀϑλίοιν voivÓ , oUc ἀπώλεσεν ϑεός. 

ἃ δ᾽ εἰς ἀδελφὴν καιρὸς ἐκπονεῖν ἐμέ, 

ἅπανϑ᾽ ὑπισχνοῦ νερτέρων δωρήματα. 

ἴϑ᾽. ὦ τέκνον, μοι, σπεῦδε καὶ χοὰς τάφῳ 

100 ὀρϑῶς]}] σὺ δ᾽ εὖ B | δ᾽ ἐμοὶ B | ὀρϑῶς ys λέξασ᾽ οὐ φίλως 
ἐμοὶ λέγεις Porson, fort. σὺ δ᾽ εὖ γε λέξασ᾽ οὐ φίλως ἐμοὶ λέγεις 
101 δὴ om. A E | τἴ B, τίς ὃ 103 y'] Matthiae, τ᾿ libri | "4ey& 
καταβοᾷ Canter 104 σὺ νῦν AB | λύσας A, λύσασα A? 107 ci 

δ᾽ οὐ L 108 παρϑένοισιν a, παρϑένῃσιν a? 109 τεϑνηκυίᾳ La?, 
τεϑνηκυίη Aa BEG 110 ὀρϑῶς] καλῶς B 111 delevit Matthiae | 
πέμψομεν AaB, πέωψομαι a?b ES | ϑυγατέρα γ᾽ B | τοι om. E | ante 
111 et 112 lineola in L ut ante versus antecedentes 112 πάρος δόμων 
L 114 κλυταιμνήστρας libri — 115 ante γάλακτος litera erasa in A | 
oivozóv Aa, oivozóv a? | ἄχνης B, ἄχνην b 117 ἀδελφὴ) ἀποῦσα 
L. Schmidt 118 ταρβεῖ δ᾽ ἐπελθεῖν μνῆμα σὸν φοβουμένη Weil | 
τὸ σὸν L 119 "4oysiov 4 Β 6 | εὐμενῆ et in marg. yo. πρευμενῆ A, 
εὐμενῆ DB, cui superscr. yo. καὶ πρευμενῆ b, εὐμενῆ ceteri 121 τοῖντ᾽ 
δοὺς mut. in roivr δ᾽ o)g A | ἀπώλεσε ABG 122 ἐμέ Lo, ἐμήν G 
sed ἥν in τ88., ἐμήν O 128 δωρήματα] fort. μειλίγματα, cfr. Aesch. 
Cho. 15 , 
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δοῦσ᾽ ὡς τάχιστα τῆς πάλιν μέμνησ᾽ ὁδοῦ. 125 
HA. à φύσις, ἐν ἀνθρώποισιν ὡς μέγ᾽ εἶ κακόν, 

σωτήριόν τε τοῖς καλῶς κεκτημένοις. 
εἴδετε γὰρ ἄκρας ὡς ἀπέϑρισεν τρίχας, 
σῴξουσα κάλλος; ἔστι δ᾽ ἡ πάλαι γυνή. 

ϑεοί ὅδε μισήδειαν, ὥς μ᾽’ ἀπώλεσας 180 

καὶ τόνδε πᾶσάν 0' ᾿Ελλάδ᾽. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" 
δ᾽ αὖ πάρεισι τοῖς ἐμοῖς ϑρηνήμασι 

φίλαι ξυνῳδοί᾽ τάχα μεταστήσουσ᾽ ὕπνου 
τόνδ᾽ ἡσυχάξζοντ᾽, ὄμμα δ᾽ ἐκτήξουσ᾽ ἐμὸν 

δακρύοις. ἀδελφὸν ὅταν ὁρῶ μεμηνότα. 135 
ὦ φίλταται γυναῖκες, ἡσύχῳ ποδὶ 
χωρεῖτε, μὴ ψοφεῖτε, μηδ᾽ ἔστω κτύπος. 

φιλία γὰρ ἡ σὴ πρευμενὴς μέν. ἀλλ᾽ ἐμοὶ 
τόνδ᾽ ἐξεγεῖραι συμφορὰ γενήσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης sbroph. 140 

τίϑετε, μὴ κτυπεῖτ᾽. 

HA. ἀποπρὸ βᾶτ᾽ ἐκεῖσ᾽. ἀποπρό μοι κοίτας. 
ΧΟ. ἰδού. πείϑομαι. 

HA. ἃ ἃ σύριγγος ὅπως πνοὰ 145 
λεπτοῦ δόνακος, ὦ φίλα, φώνει μοι. 

ΧΟ. ἴδ᾽. ἀτρεμαῖον ὡς ὑπόροφον φέρω 

1217 σωτήριος B | fort. σωτήριον δὲ τοῖς καλὴν (καλὴν etiam Her- 
werden) | versum delet KImkenberg 198 ἴδετε 1, et schol. Aesch. 
Ag. 541 | γὰρ] Duport, παρ᾽ libri | ἀπέϑρισεν Aa, ἀπέϑρισε BE, 
ἀπέϑοιξε S et schol. Ag. | voir superscr. ας .E 130 μισήσειεν A 
131 ἑλλάδα AL 184 ἡσυχάζοντα B 18 v. suspectus [187 μὴ xvv- 

πεῖτε B 140 XO. libri, nisi quod 7 rescr. et 7j praefixit αὅ, Electrae 
tribuunt Dionys. de comp. verb. c. 11, Diog. L. VII 172, alterum argu- 
mentum lin. 44 | σῖγα σῖγα G, σίγα σίγα ceteri (σιγᾶ σιγᾶ B, σίγα σίγα D) | 
λευκὸν D, superscr. yo. λεπτόν b, λευκὸν a, λεπτὸν a?, λεπτὸν ceteri, 
cfr. schol. λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης... εἰ δὲ γράφεται λδυκόν wví. 141 τί- 
O:re] Porson, τιϑεῖτε Aa ES, ψοφεῖτε (τιϑεῖτε superscr. schol) B | 
xvuzxtiv |] κτυπεῖτε, μηδ᾽ ἔσω κτύπος libri, verba μηδ᾽ ἔστω κτύπος om. 
Dionys. E dsets 137 142 ἀπόπρο βᾶτ᾽ BS, ἄπο moof&v (vel πρό- 
βατ᾽ vel πρόβατε) ceteri 148 ἐκεῖσ᾽ QG, ἐκεῖσε ceteri 145 ἃ ἃ B, 
ἀᾶ Dindorf 14ὔ5α. & & {μικρότερα vel ἰσχνότερα» φώνει μοι λεπτοῦ 
δόνακος, ὦ φίλα, ὅπως πνοά (deleto glossemate σύριγγος) Weil 
147 ἀτρεμαῖον AaB?, ἀτρεμαῖαν A?a?B ES | ὑπώροφον factum ex 
ὑπόροφον in L, ὑπώροφον ceteri 

t -— A ons iid σαν σα on cna NM CN Cat En 
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Bécw. | HA. val οὕτως 

κάταγε κάταγε, πρόσιϑ᾽ ἀτρέμας, ἀτρέμας iOu 

λόγον ἀπόδος ἐφ᾽ Ó τι χρέος ἐμόλετέ ποτε. 150 
χρόνια yàg πεσὼν ὅδ᾽ εὐνάζξεται. 

ΧΟ. πῶς ἔχει; λόγου μετάδος. ὦ φίλα" antistr. 
τίνα τύχαν εἴπω; τίνα δὲ συμφοράν; 

HA. ἔτι μὲν éumvés, βραχὺ δ᾽ ἀνασϑμαίνει. 155 
XO. τί φής; ὦ τάλας. 

HA. ὀλεῖς, εἰ βλέφαρα κινήσεις 

ὕπνου γλυκυτάταν φερομένῳ χάριν. 

ΧΟ. μέλεος ἐχϑίστων ϑεόϑεν ἐργμάτων, 100 
τάλας. HA. φεῦ μόχϑων. 

ἄδικος ἄδικα τότ᾽ ἄρ᾽ ἔλακεν ἔλακεν, ἀπό- 

φονον ὅτ᾽ ἐπὶ τρίποδι Θέμιδος ἄρ᾽ ἐδίκασε 
φόνον ὃ “οξίας ἐμᾶς ματέρος. 165 

XO. ὁρᾶς; ἐν πέπλοισι κινεῖ δέμας. stroph. 

HA. σὺ γάρ vw, à τάλαινα, 

ϑωύξασ᾽ ἔβαλες ἐξ ὕπνου. 

ΧΟ. εὕδειν μὲν οὖν ἔδοξα. 

HA. οὐκ ἀφ᾽ ἡμῶν, οὐκ ἀπ᾽ οἴκων 1τ0 
πάλιν ἀνὰ πόδα σὸν εἵλίξειο 

μεϑεμένα κτύπου; 

ΧΟ. ὑπνώσσει. ΗΖ. λέγεις εὖ. 
πότνια, πότνια νύξ, 

ὑπνοδότειρα τῶν πολυπόνων βροτῶν, 175 

ἐρεβόϑεν i91, μόλε μόλε κατάπτερος 

148 βάσιν] scripsi, βοάν libri [160 λόγον δ᾽ αὶ 153 λόγον δ᾽ 
ἀπόδος E 154 ΗΛ. ante hunc, non ante v. 155 in libris, correxit 
Seidler | τύχαν] fort. Qoz&v | verba τίνα δὲ συμφοράν delet Schenkl 
(Nauck eicit verba τίνα τύχαν simo;) 158 ἀνασϑιμαίνει] Musgrave, 
ἀναστένει libri 158 βλέφαρα superscr. ov E 159 ὕπνου superscr. 
ov E | χαράν mut. in χάριν E, χαράν ceteri ^ 160 sq. μέλεος et τάλας 
rec. ὦ μέλεος et ὦ (vel à) τάλας veteres libri — 161 ΗΛ. non hic, sed 
ante sequ. v. in libris, correxit Seidler 162. ὦ (superscr. ὦ) ἄδικος E, 
ὦ ἄδικος a | ἄρα L 164 ἐδίκασεν ES 165 ὁ om. 8] μητέρος AB 
166 XO. om. E | ἐν] ἐμ A 168 ϑωύξασ᾽ A, superscr. schol. yo. καὶ 
ἐλάσασ: 169 vuv οὐκ Herwerden [171 ἀνὰ] ἄρα Nauck | εἰλίξεις 
Aa, ἕἑλίξεις S 1711 5ᾳ. μεϑεμένα κτύπου πόδα σὸν εἱλίξεις. Porson 
172 μεϑεμένα, scripto ἢ super «, a 174 XO. praefigunt «a B ES | 
ὦ πότνια πότνια 1, 175 fort. τοῖς πολυπόνοις | πολυστόνων h 
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τὸν "Ayausuvóviov ἐπὶ δόμον. 

ὑπὸ γὰρ ἀλγέων ὑπό τε συμφορᾶς 180 

διοιχόμεϑ'᾽, οἰχόμεϑα. κτύπον ἠγάγετ᾽ " οὐχὶ σῖγα 
σῖγα φυλασσομένα 

στόματος ἀνακέλαδον ὕπα λέχεος ἥ- 18 

συχον ὕπνου χάριν παρέξεις, φίλα; 

ΧΟ. ϑορόει τίς κακῶν τελευτὰ μένει. antistr. 

HA. ϑανεῖν (ϑανεῖν». τί δ᾽ ἄλλο: 

οὐδὲ γὰρ πόϑον ἔχει βορᾶς. 

ΧΟ. πρόδηλος ἀρ’ ὁ πότμος. 190 
HA. ἐξέϑυσ᾽ ὁ Φοῖβος ἡμᾶς 

μέλεον ἀπόφονον αἷμα δοὺς 
πατροφόνου ματρός. 

XO. δίκα μέν. ΗΖ. καλῶς δ᾽ οὔ. 
ἔκανες ἔϑανες, ὦ 195 

τεχομένα μὲ μᾶτερ, ἀπὸ δ᾽ ὥλεδσας 

πατέρα τέκνα vs τάδε σέϑεν ἀφ᾽ αἵματος" 

ὀλόμεϑ'᾽ (covéxvsec, ὀλόμεϑα. 200 

σύ τε γὰρ ἐν νεκροῖς, τό τ᾽ ἐμὸν οἴχεται 

βίου τὸ πλέον μέρος ἐν στοναχαῖσί τε καὶ γόοισι 

δάκρυσί τ᾽ ἐννυχίοις" 205 

179 ἀγαμεμνόνειον, i supra s, eraso, JE, ἀγαμεμνόνειον ceteri | 
ἐπὶ δόμον yo. καὶ ἐπιδόμων A, ἐπὶ δόμον B, yo. γόνον superscr. b 
181 διοιχόμεϑ'᾽ οἰχόμεϑα P, διοιχόμεσϑ'᾽ οἰχόμεσϑα OS | ante χτύπον 
lineodam habet L, Electrae notam exhibent B EZ et cum schol. in 
marg. καὶ τοῦτο κατὰ ἀναφώνησιν λέγει ἡ ἠλέκτρα α΄. Idem scholium 
habet A4, in quo chori notam ante οὐχί, Electrae ante σίγα σίγα inseruit 
A?. Ante οὐχί chori et ante σίγα σίγα (oio: ciyo S) Electrae notam habent 
etiam A.EG, ante οὐχί lineolam exhibet L 18 διὰ στόματος LL | ἀνὰ 
κέλαδον 4 αϑ' ] ὄπα] scripsi, ἄπο (vel ἀπὸ) libri | 4£ysog] fort. Asyoiov | 
&cvyov Dindorf 186 χάριν] τὴν ἀπὸ τῆς κοίτης ὕπνου χάριν schol., 
χαρὰν libri | ὦ φίλα libri (etiam B), φίλοις Hartung 188 ϑανεῖν 
supplevit Lachmann | ἄλλο γ᾽ L et in marg. «a, ἄλλο γ᾽ εἴποις F 
189 οὔτε A 190 &o' L, ἂρ vel ἄρ᾽ ceteri 191 ἐξέϑυσ᾽ ὁ] ἐξέϑυσεν King 
198 ματρός recentiores nonnulli, ματέρος OS 194 δίκᾳ] schol. metr. i. e. 
Triclinius (δίκα ἐνταῦϑα γράφε, μὴ δίκαια), δίκαια libri | H.A. non hie, 
sed ante proximum v. habent libri, correxit Seidler, cfr. schol. ἐν δὲ τῷ 
ὑπομνήματι καὶ ταῦτα τῆς ᾿Ηλέχτρας 195 ὦ ἔϑανες G. 199 rs om. 
EL 200 ὀλόμεσϑ'᾽ E  ὀλόμεϑ'᾽ ὀλόμεϑ' ἶσον νέκυες B  ἰσονέκυ᾽ Porson 
201 τὸ δ᾽ E 204 στοναχαῖσι τὲ καὶ γόοις om. in textu, add. in marg. E | 
στοναχαῖς LL, στονάχεσι A, στοναχέσι A? | γόοισι] Heath, γόοις libri | fort. 
στοναχαῖς τε παναμέροισι 20 om. G, supra v. add. g | δάκροισι g 
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ἄγαμος, ἔπιδ᾽, ἄτεκνος ἅτε βίοτον ἃ 
, 3 N er 

μέλεος ἐς τὸν αἰὲν ἕλκω χρόνον. 

XO. ὅρα παροῦσα, παρϑέν᾽ ᾿Ηλέκτρα, πέλας, 

μὴ κατϑανών 6s σύγγονος λέληϑ᾽ 60e 
οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσκει τῷ λίαν παρειμένῳ. 210 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

ὦ φίλον ὕπνου ϑέλγητρον, ἐπίκουρον vócov, 
ὡς ἡδύ μοι προσῆλϑες ἐν δέοντί τε. 

ὦ πότνια λήϑη τῶν κακῶν, ὡς εἶ σοφὴ 
καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐκταία ϑεός. 

e 

πόϑεν mov ἦλθον δεῦρο; πῶς δ᾽ ἀφικόμην; 215 
ἀμνημονῶ ydg, τῶν πρὶν ἀπολειφϑεὶς φρενῶν. 

HA. ὦ φίλταϑ᾽, ὥς u' ηὔφρανας εἰς ὕπνον πεσών. 

| βούλει ϑίγω σου κἀνακουφίσω δέμας: 

OP. λαβοῦ λαβοῦ δῆτ᾽, ἐκ δ᾽ ὄμορξον ἀϑλίου 

στόματος ἀφρώδη πέλανον ὀμμάτων τ᾽ ἐμῶν. 290 

HA. ἰδοῦ: τὸ δούλευμ᾽ ἡδύ, κοὐκ ἀναίνομαι 
ἀδέλφ᾽ ἀδελφῇ χειρὶ ϑεραπεύειν μέλη. 

OP. ὑπόβαλε πλευροῖς πλευρά, καὐχμώδη κόμην 

ἄφελε προσώπου" λεπτὰ γὰρ λεύσσω κόραις. 

HA. ὦ βοστρύχων πινῶδες ἄϑλιον κάρα, 325 

ὡς ἠγρίωσαι διὰ μακρᾶς ἀλουσίας. 

OP. κλῖνόν μ᾽ ἐς εὐνὴν αὖϑις᾽ ὅταν ἀνῇ νόδος 

μανίας, ἄναρϑρός εἰμι κἀσϑενῶ μέλη. 

HA. ἰδού. φίλον τοι τῷ νοσοῦντι δέμνιον., 

ἀνιαρὸν ὃν τὸ χτῆμ᾽, ἀναγκαῖον δ᾽ ὅμως 280 

206 ἐπὶ δ᾽ L | ἅτε βίοτον] fort. ἀνυμέναιος 208 παροῦσ᾽ ἠλέχτρα 

παρϑένε, scripto super ἠλέχτρα et « super παρϑένε, A 211 νόσον .E 

219 re Stob. fl. 100,1, γε libri 215 δ᾽ om. L 216 schol. τῶν πρὶν φρενῶν 

ἀπολειφϑεὶς .. ἄλλως: τῶν πρίν: ἕως τούτου ὀφείλεις στίξειν 211 εὔφρα- 

νας Α, sed εὖ in ras. scr. 4, ηὔφρανας ceteri 218 x&voxovgico 

scripto £ super e .E 219 αἰϑλίου E 290 τῆς om. B add. b 

221 τὸ βούλευμ᾽ L 222 ἀδέλφ᾽ ἀδελφᾶ A 228 ὑπὸβαλλε E πλευρὰν 

EG | καὶ ἁχμώδη A, κἀχμώδη B 4224 λεύσω ABS | κόραις γρ. νόσω 

A, schol γράφεται λεύσσω νόσῳ 225 βοστρύχων πινῶδες ἄϑλιον 

χάρα α, βόστρυχοι πινώδεις ἀϑλίας κρατός a? 221 ὕταν) Heath, ὕταν 

(ὕτ᾽ ἂν B) w' libri 298 μανιάς schol. (μανιάς u^ Porson) | ἔναρϑρος 

L | μέλη] δέμας recentiores nonnulli libri 229 φίλον τι DB | δέμνια 

Stob. ἢ. 100,2 280 ὃν om. E, μὲν Stob. | ὄντα et antea δέμνια Hermann 
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OP. αὖθίς μ᾽ ἐς ὀρθὸν στῆσον, ἀνακύκλει δέμας" 

δυσάρεστον oí νοδοῦντες ἀπορίας ὕπο. 

HA. ἢ κἀπὶ γαίας ἁρμόσαι πόδας ϑέλεις, 

χρόνιον ἴχνος ϑείς; μεταβολὴ πάντων γλυκύ. 

OP. μάλιστα" δόξαν γὰρ τόδ᾽ ὑγιείας ἔχει. 236 

κρεῖσσον δὲ τὸ δοκεῖν, κἂν ἀληϑείας ἀπῇ. 

HA. ἄκουε δὴ νῦν, ὦ κασίγνητον κάρα, 

ἕως ἐῶσιν εὖ φρονεῖν ᾿Ερινύες. 

OP. λέξεις τι xowvóv: κεί μὲν εὖ, χάριν φέρεις" 
εἰ δ᾽ ἐς βλάβην τιν᾽, ἅλις ἔχω τὸ δυστυχεῖν. 240 

HA. Μενέλαος ἥκει, σοῦ κασίγνητος πατρός. 

ἐν Ναυπλίᾳ δὲ σέλμαϑ᾽ ὥρμισται νεῶν. 

ΟΡ πῶς εἶπας; ἥκει φῶς ἐμοῖς καὶ σοῖς κακοῖς 

ἀνὴρ ὁμογενὴς καὶ χάριτας ἔχων πατρός: 

HA. ἥκει" τὸ πιστὸν τόδε λόγων ἐμῶν δέχου" 245 
"EAévqv ἀγόμενος Τρωικῶν ἐκ τειχέων. 

OP. εἰ μόνος ἐσώϑη, μᾶλλον ἂν ξηλωτὸς ἦν" 
εἰ δ᾽ ἄλοχον ἄγεται, κακὸν ἔχων ἥκει μέγα. 

HA. ἐπίσημον ἔτεχε Τυνδάρεως ἐς τὸν ψόγον 

γένος ϑυγατέρων ÓvoxAséo τ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδα. 250 
OP. σύ vvv διάφερε τῶν κακῶν ἔξεστι ydg: 

καὶ μὴ μόνον λέγ᾽. ἀλλὰ καὶ φρόνει τάδε. 

HA. οἴμοι, κασίγνητ᾽, ὄμμα σὸν ταράσσεται. 

ταχὺς δὲ μετέϑου λύσσαν, ἄρτι σωφρονῶν. 

OP. ὦ μῆτερ, ἱκετεύω 66, μὴ ᾿πίσειέ μοι 255 

τὰς αἱματωποὺς καὶ δρακοντώδεις κόρας. 

281 αὖϑις δ᾽ ἐς Stob. | ἀνακυκλεῖ A, ἀνακύκλει 43, κἀνακυκλεῖ Οἱ 
232 XO. praefigunt 4α 6 Β", HA. EL 233 HA. om. BL, add. 
B? γαίης AB | ἁρμόσαι] fort. ἑρμάσαι | πόδα G (ϑέλεις πόδα Din- 
dorf) 234 μεταβολὴ γὰρ D | πάντων ἡδύ G 235 ὑγείας AES 
236 δὲ] γὰρ LL 2838 ἐῶσιν εὖ A, ἐῶσιν σ᾽ εὖ E, ἐῶσί σ᾽ εὖ ceteri, 
σ᾽ ἐῶσιν εὖ Brunck | ἐριννύες a? B ES 239 xol εἰ AB | φέρεν .E 
240 τὸ Aab, và Β (οὔ superscr. schol), τοῦ a? ES 242 ναυπλίω 
a? BS 244 ve καὶ BE | χάριτα A | πατρὶ G 248 μέγα] fort. 
δόμον 249 εἰς τὸν] γὰρ ἐς Hermann, fort. ἐπὶ ψόγῳ 251 σύ 
νυν] Canter, σὺ νῦν lbri, σύ τοι Plut. Mor. p. 88 C et Orion. Anth. 
I 16 254 ταχὺ, c eraso, A, ταχὺ B, ταχὺς ceteri (etiam 5) | ἀρτίως 
φρονῶν Diog. L. VII p. 220 255 μου B, μοι b 256 αἰματωποὺς 
(ποὺς ex alüs lit. fecit m. 1) A, αἱματώδεις Sext. Emp. p. 299, fort. 
αἱματῶπας, cfr. Herc. 933, Hesych. αἱμνατωπούς" αἷμα βλεπούσας 

bod umido c 

M NR ARR Ψ RR ARR ΥῪ TIERE ΤΥ 

s Loin ^ 

Ὄπ νος 

ϑιυϑνΝόνω».»., ὦ 
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[αὗται γὰρ αὗται πλησίον ϑρώσκουσί uov.] 
HA. μέν᾽. à ταλαίπωρ᾽. ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις" 

ὁρᾷς γὰρ οὐδὲν ὧν δοκεῖς σάφ᾽ εἰδέναι. 
OP. ὦ ΦΟοῖβ᾽, ἀποκτενοῦσί μ᾽ αἵ κυνώπιδες 200 

γοργῶπες ἐνέρων ἱέρεαι, δειναὶ ϑεαί. 

HA. οὔτοι μεϑήσω᾽ χεῖρα δ᾽ ἐμπλέξασ᾽ ἐμὴν 
σχήσω δὲ πηδᾶν δυστυχῆ πηδήματα. 

OP. μέϑες" μί᾽ οὖσα τῶν ἐμῶν ᾿ΒΕρινύων 

μέσον μ᾽ ὀχμάξεις, ὡς βάλῃς ἐς Τάρταρον 265 
HA. οἱ ᾽γὼ τάλαινα. τίν᾽ ἐπικουρίαν λάβω, 

ἐπεὶ τὸ ϑεῖον δυσμενὲς κεκτήμεϑα; 
OP. δὸὺς τόξα μοι κερουλκά, δῶρα Μοξίου. 

οἷς u' sim ᾿“πόλλων ἐξαμύνασϑαι ϑεάς, 

εἴ μ᾽ ἐχφοβοῖεν μανιάσιν λυσσήμασιν. 210 
βεβλήσεταί τις ϑεῶν βροτησίᾳ χερί, 

& μὴ ᾿ξαμείψει χωρὶς ὀμμάτων ἐμῶν. 

οὐκ εἰσακούετ᾽ ; οὐχ δρᾶϑ᾽ ἑκηβόλων 

τόξων πτερωτὰς γλυφίδας ἐξορμωμένας; 
9 el & ἀ’ 

τί δῆτα μέλλετ᾽; ἐξακρίξετ᾽ αἰϑέρα 275 
πτεροῖς" τὰ Φοίβου δ᾽ αἰτιᾶσϑε ϑέσφατα. 
ἔα" 

τί χρῆμ᾽ ἀλύω, πνεῦμ᾽ ἀνεὶς ἐκ πνευμόνων; 
ποῖ ποῖ zo9' ἡλάμεσϑα δεμνίων ἄπο; 

257 quem afferunt Longin. de subl. 15, 2 et Plut. Mor. p. 901 A, 
seclusit Hartung, post 270 collocat Elmsley ^ 258 ἀτρέμας OG | οἷς a, 
σοῖς a? 259 σάφ᾽ i69" ὅτι Matthiae, σαφῶς ἰδεῖν J. M. v. Gent, fort. ὀπω- 
πέναι — 260—265 sic disponit: 264 sq., 262 sq., 260 sq. F. Gu. Schmidt 
260 fort. ἀποκτείνουσι | κυνώπιδος (vel -«g) corr. in κυνώπιδες 4 
261 ifosci] scripsi (cfr. Meisterhans Gr. d. att. Inschr. p. 329), ἱέρειαι 
OG , ἱερίαι L et schol. 262 οὔτι B 262—' fort. sic disponendi: 
266 sq., 264 sq., 262 sq. 264 ἐριννύων α" B ES 266 ot (ot A?) 
ἐγὼ A, οἱ ἐγὼ B, οἷ ἐγὼ «Ὲ 269 ἐπαμύνασϑαι A, ἐξαμύνασϑαι 45 
2170 ἐχφοβεῖεν S | μανιάσι B EG | λυσσήμασι a B 241 HA. ei 212 
OP. libu, correxit Hartung 272 ξὰμείψῃ A, ᾿ξαμείψῃ a | fort. 
᾿ξαμείψετ᾽ ὄψιν ante 273 personae nota erasa in A | εἰσακούσετ᾽, 
sed c paululum eraso, A, εἰσακούετ᾽ ex εἰσακούσετ᾽ factum in B, 
εἰσακούσετ᾽, scripto «s super σε, a | ἑκηβόλον A, ἑκηβόλων A? 
214 ἐξωρμωμένας DB 276 αἰτιᾶσϑε φάσματα 0 211 πλευμόνων 
Brunck 2718 ποῖ semel E | ἠλάμεσϑα A, ἡλάμεσϑα, scripto 4 super 4, 
A*, ἡλάμεσϑα a, ἡλάμεϑα a? 

Euripides, Orestes. 2 
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ἐκ κυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλήν᾽ δρῶ. 

σύγγονε. τί κλαίεις κρᾶτα ϑεῖσ᾽ ἔσω πέπλων; 280 
αἰσχύνομαί σοι μεταδιδοὺς πόνων ἐμῶν 

ὄχλον τὲ παρέχων παρϑένῳ νόσοις ἐμαῖς. 

μὴ τῶν ἐμῶν ἕκατι συντήκου κακῶν᾽ 

σὺ μὲν γὰρ ἐπένευσας τάδ᾽, εἴργασται δ᾽ ἐμοὶ 
μητρῷον αἷμα" ΔΜοξίᾳ δὲ μέμφομαι, 285 
ὅστις μ᾽ ἐπάρας ἔργον ἀνοσιώτατον 

τοῖς μὲν λόγοις ηὔφρανε, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 

οἶμαι δὲ πατέρα τὸν ἐμόν, εἰ xov ὄμματα 

ἐξιστόρουν viv, μητέρ᾽ εἰ χτεῖναι χρεών, 

πολλὰς γενείου τοῦδ᾽ ἂν ἐκτεῖναι λιτὰς 290 
μήποτε τεκούσης ἐς σφαγὰς ὦσαι ξίφος. 

[εἰ μήτ᾽ ἐκεῖνος ἀναλαβεῖν ἔμελλε φῶς, 

ἐγώ $9' ὃ τλήμων τοιάδ᾽ ἐκπλήδσειν κακά]. 

καὶ νῦν ἀνακάλυπτ᾽, ὦ κασιγνήτη, κάρα, 

ἐκ δακρύων τ᾽ ἄπελϑε, κεὶ μάλ᾽ ἀϑλίως 295 
ἔχομεν" ὅταν δὲ τἄμ᾽ ἀϑυμήσαντ᾽ ἴδῃς, 
σύ μου τὸ δεινὸν καὶ διαφϑαρὲν φρενῶν 
ἴσχναινε παραμυϑοῦ 9'* ὅταν δὲ σὺ στένῃς, 

ἡμᾶς παρόντας χρή δὲ νουϑετεῖν φίλα" 

ἐπικουρίαι γὰρ αἵδε τοῖς φίλοις καλαί. 800 

ἀλλ᾽, ὦ τάλαινα. βᾶσα δωμάτων ἔσω 

ὕπνῳ v ἄυπνον βλέφαρον ἐχταϑεῖσα δός, 

219 αὖ om. A | γάλην᾽ A, γαλήν᾽ A?a?S, γαλῆν aBE 280 HA. 
praefigunt A?a? BG. | κλάεις E et mut. in κλαίεις α | κάρα G | ϑεὶς 
Aa? BG, ϑεῖσ᾽ ab.L, vwdeio E 281 OP. praefigunt a? B G | cs mut. 
in co, É, cs ceteri 282 παρέχων om. G | παρϑένων G | ἐμοῖς, 
superscr. eig, B 288 HA. B 284 OP. B | γὰρ ἤνεσας τάδ᾽ Nauck, 
γὰρ ἐπεκέλευσας Paley | δέ μοι E 286 ἐπάρας B, ἐπ᾽ ἄρας b | lacunam 
notavit Kirchhoff 287 ηὔφρανε ABS, εὔφρανε A*a.E ἔργοις A | 
ov om. A, add. A*? 289 ἐξιστόρουνιν A | κτεῖναι χρεών LL, wrsivol 
us χρή ceteri 290 λιτὰς] fort. χέρας, cfr. Iph. T. 362 291 μήποτε 
aS, μήπω ABE, μὴ τῆς cod. rec. 292 sq. delevit L. Dindorf 
299 χ᾽ εἰ A | ἤμελλε ABL 293 ἐγώ 9" cod. rec., ἐγὼ δ᾽ OS | ἐκ- 
πλήσσειν A, ἐκπλήσειν mut. in ἐκτυλήσειν E, ἐκπλήσειν, scripto v super 
z, G 294 κασιγνήτη, κάρα] Brunck, κασίγνητον κάρα liri 2917 δει- 
νὸν] fort. διερὸν 298 ἴσχναινε S, ἴσχανε et yo. ἴσχναινε A, ἴσχανε 
B E, ἴσχαινε a, schol. yo. καὶ ἴσχανε 302 ἐνταϑεῖσα G 

νον d th 
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σίτων v ὄρεξαι λουτρά τ᾽ ἐπιβαλοῦ χροΐ. 

εἰ γὰρ προλείψεις ἢ προσεδρείᾳ νόσον 

κτήσῃ τιν᾽. οἰχόμεσϑα᾽ σὲ γὰρ ἔχω μόνην 305 
ἐπίκουρον, ἄλλων. ὡς δρᾶς. ἔρημος ὦν. 

HA. [οὐκ ἔστι" σὺν σοὶ καὶ ϑανεῖν αἱρήσομαι 

καὶ ξῆν" ἔχει γὰρ ταὐτόν" ἢν σὺ κατϑάνῃς, 

γυνὴ τί δράσω; πῶς μόνη σωϑήσομαι.. 

ἀνάδελφος ἀπάτωρ ἄφιλος; εἰ δὲ σοὶ δοκεῖ.] 810 

δρᾶν χρὴ τάδ᾽. ἀλλὰ κλῖνον εἰς εὐνὴν δέμας. 

καὶ μὴ τὸ ταρβοῦν κἀκφοβοῦν σ᾽ ἐκ δεμνίων 

ἄγαν ἀποδέχου. μένε δ᾽ ἐπὶ στρωτοῦ λέχους. 

κἂν μὴ νοσῇς γάρ, ἀλλὰ δοξάξῃς νοσεῖν, 

κάματος βροτοῖσιν ἀπορία τε γίγνεται. 81 

XO. αἰαΐϊ, stroph. 

δρομάδες ὦ πτεροφόροι 
ποτνιάδες ϑεαί, 

ἀβάκχευτον αἵ ϑίασον ἐλάχετ᾽ ἐν 
δάκρυσι καὶ γόοις. 320 

, , , er N 

μξελάγχρωτες Εὐμενίδες, αἵτε τὸν 

ταναὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπάλλεσϑ'. αἵματος 

τινύμεναι δίκαν. τινύμεναι φόνον, 

καϑικετεύομαι καϑικετεύομαι., 
' ? ’ 

τὸν ᾿Δγαμεέμνονος 998 

808 σίτων A, σίτων mut. in σῖτον q, σῖτον ceteri, σίτου Hartung, 
σῖτόν τε δέξαι J. M. van Gent λουτρά τ᾽] λούτρ᾽ A | ἐπιβαλοῦ χροΐ] 
Hermann, ἐπὶ χροὶ βάλε libri (βάλλευ A, βάλεν mut. in βάλε c) 
804 προλείψεις] Paley, προλείψεις μ᾽ libri, cfr. Hec. 438 | προσεδρίᾳ 
recentiores libri | νόσου mut. in νόσον 7 807--10 delevi 807 coi 
xcvücvsiv B.E 809 συνϑήσομαι B, σωϑήσομαι b — post 812 spatium 
unius versus vacuum in E 314 νοσήσῃς (1. e. vooj superscr. ojc).. 
δοξάξῃς A, vocis .. δοξάξεις B, νοσῇς .. δοξάξης aS, κἂν μὴ vocij γὰρ 
in marg. α΄, vooij.. δοξάξει superscr. ἡ E, schol. Καλλίστρατος τὴν 
ἐχτὸς τοῦ ὁ γραφὴν διδάσκει (δοκιμάζει) ,,κἂν μὴ νοσῇ γάρ, ἀλλὰ δοξάξῃ 
νοσεῖν“, probat νοσῇς .. δοξάζξεις, versu proximo deleto, Nauck, fort. 
x&v μὴ νοσῇ τις, ἀλλὰ δοξάξη 315 γίνεται BS | versum delebat 
Hartung 317 ὦ om. E | πτεραφόροι G 319 ἐλάχετε, omisso 
ἐν, G 320 γόοις] ϑρήνοις Hermann 321 μελαγχρῶτες libri | 
Εὐμενίδες om. E 822 ἀμπάλεσϑ᾽ AL, ἀμπολεῖσϑ᾽ Nauck 898 τινύ- 
μεναι, mut. in τιννύμεναι ὦ, τιννύμεναι G et altero v eraso L duobus 
locis | δίκην B | φόνου a 

L2 
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γόνον ἐάσατ᾽ ἐκλαϑέσϑαι λύσσας 

μανιάδος φοιταλέου. φεῦ μόχϑων. 

οἵων, ὦ τάλας. ὀρεχϑεὶς ἔρρεις. 

τρίποδος ἄπο φάτιν, ἃν ὃ Φοῖβος 

ἔλακε, δεξάμενος ἀνὰ δάπεδον, 330 

ἵνα μεσόμφαλοι λέγονται μυχοί. 

ὦ Ζεῦ, antistr. 
τίς ἔλεος. τίς ὅδ᾽ ἀγὼν 

φόνιος ἔρχεται. 

ϑοάξων 6s τὸν u£Asov, ᾧ δάκρυα 335 

δάκρυσι συμβάλλει 

πορξύων τις ἐς δόμον ἀλαστόρων 

ματέρος αἷμα σᾶς. ὅ σ᾽ ἀναβακχεύει:; 
κατολοφύρομαι κατολοφύρομαι. 

ὁ μέγας ὄλβος οὐ μόνιμος ἐν βροτοῖς" ᾿ 840 

ἀνὰ δὲ λαῖφος ὥς 

τις ἀκάτου ϑοᾶς τινάξας δαίμων 

κατέκλυσεν δεινῶν πόνων ὡς πόντου 

λάβροις ὀλεϑρίοισιν ἐν κύμασιν. 

τίνα γὰρ ἔτι πάρος οἶκον ἄλλον 345 
ἕτερον ἢ TOv ἀπὸ ϑεογόνων γάμων. 

τὸν ἀπὸ Ταντάλου, σέβεσϑαί us χρῆν; 

καὶ μὴν βασιλεὺς ὅδε δὴ στείχει. 

327 μανιώδους DB, μανιάδος G, μανιώδους g | μόχϑων, superscr. 
ἐν ἄλλω μόχϑων κακῶν, E | μανιάδος. φεῦ φεῦ φοιταλέων μόχϑων 
Weil 828 οἵων A, oiv A? ὁ τάλας a B.E 329 ἄπο om. L | 
ἀπόφατιν EG et superscripto ἀπόφασιν a, ἀπόφασιν B, ἀπόφατιν b | 
ὁ φοῖβος om. A.E 330 ἔλακε EL, ἔλακεν ἔλακε A, ἔλακεν ἔλακεν 
«BG | verba ἁνὰ δάπεδον delet Nauck 331 λέγωνται A, λέγονται 
A? | μυχοί] Triclinius, μυχοὶ γᾶς libri 332 ὦ] King, ió libri 
334 φοίνιος L 3835 ϑωάξων A | ᾧ δάκρυα om. A, add. A? 881 δόμον] 
Triclinius, δόμους libri 3838 ματέρων E| 0 B, ὅς bL ὅ σ᾽ ἀναβακ- 
qs6s& ματέρος αἷμα σᾶς Weil ΄ 339 quem papyrus versus 338—344 
cum notis musicis continens (cfr. Philol. vol. 52 p. 179 sq.) ante 338 
exhibet, post 340 transponit Kirchhoff 848 κατέχλυσε a Β ES 
344 λαύροις EG | ὀλεϑροίοις ΒΘ | ἐν] vs L | κύμασινκ (eraso v) A, 
κύμασι, ceteri 340 ἄλλον om. AL, ἀνδρῶν hauchenstem, malim 
ἀνδρὸς 346 ἕτερον om. E | τῶν A, τὸν A* 347 τῶν L | verba 
τὸν ἀπὸ Ταντάλου delet Nauck | μ᾽ ἐχρῆν L, us χρή ceteri 848 ὧδε 
AG | δὴ om. L, add. supra versum / | στείχει ποδὶ G 
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Μενέλαος ἄναξ, ποδὸς ἁβροσύνῃ 

δῆλος ὁρᾶσϑαι 350 

τῶν Τανταλιδῶν ἐξ αἵματος v. 

ὦ χιλιόναυν στρατὸν ὁρμήσας 

ἐς γῆν ᾿Ασίαν. 

χαῖρ᾽, εὐτυχίᾳ δ᾽ αὐτὸς ὁμιλεῖς, 

ϑεόϑεν πράξας ἅπερ ηὔχου. 8δῦ 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ὦ δῶμα, τῇ μέν σ᾽ ἡδέως προσδέρκομαι 

Τροίαϑεν ἐλϑών, τῇ δ᾽ ἰδὼν καταστένω᾽ 

κύκλῳ γὰρ εἴλιχϑεῖσαν ἀϑλίως κακοῖς 

οὐπώποτ᾽ ἄλλην μᾶλλον εἶδον ἑστίαν. 

'Ayauéuvovoe μὲν γὰρ τύχας ἐπῃσϑόμην 800 

xal ϑάνατον, οἵῳ πρὸς δάμαρτος ὥλετο. 

Μαλέα προσίσχων πρῷραν" ἐκ δὲ κυμάτων 

ὃ ναυτίλοισι μάντις ἐξήγγειλέ μοι 

Νηρέως προφήτης 1 λαῦκος. ἀψευδὴς ϑεός, 

ὅς μοι τάδ᾽ εἶπεν ἐμφανῶς κατασταϑείς᾽ 365 

Μενέλαε, κεῖται σὸς κασίγνητος ϑανών, 

λουτροῖσιν ἀλόχου περιπεσὼν ἀρκυστάτοις. 

δακρύων δ᾽ ἔπλησεν ἐμέ τε καὶ ναύτας ἐμοὺς 

πολλῶν. ἐπεὶ δὲ Ναυπλίας ψαύω χϑονός. 

ἤδη δάμαρτος ἐνθάδ᾽ ἐξορμωμένης, 310 

δοκῶν Ὀρέστην παῖδα τὸν "Ayausuvovog 

φίλαισι χερσὶ περιβαλεῖν καὶ μητέρα, 

ὡς εὐτυχοῦντας, ἔχλυον ἁλιτύπων τινὸς 

τῆς Τυνδαρείας παιδὸς ἀνόσιον φόνον. 

849 ποδὸς] Kirchhoff, πολὺ δ᾽ Aa, πολλὴ δ᾽ vel πολλῇ δ᾽ 45α" ES, 

πολὺ δ᾽ vel πολὺ vel πολλῇ γ᾽ libri Dionis Chrys. Il 8 42 351 τοῦ 

Τανταλιδᾶν Dio 352 ὁρμήσας Aa.L, δρμίσας A?*a* BEG 356 τῇ 

B, πῇ b, τῇ rasura ex πῇ factum in G 357 τῇ B, πῇ b, moi G, 

τῆ g 358 ἄϑλιος A, ἀϑλίως A'L, ἀϑλίοις ceteri 860 ἐπῃσϑόμην] 

Heimsoeth, ἠπιστάμην libri 361 ὥλεϑ᾽ édg B | versum delet Din- 

dorf 862 μαλέαν v paululum eraso .A | z9óocv BEG 364 I4«vxog] 

μάντις A, γλαῦκος in ras. (fuit sine dubio μάντις) ὦ 365 τάδ᾽ al, 

τόδ᾽ ceteri | κατασταϑείς Aa. ES, παρασταϑείς Bl 367 ἀρκυστάτοις] 

Nauck, πανυστάτοις libri 368 τε om. .E 310 ἐξορμωμένης, v ex 

o, facto, 4 812 περιλαβεῖν L 5818 ἁλιτύπων rec. libri, ἁλικτύπων 

0S 314 παιδὸς yo. ϑυγατρός 4, ϑυγατρὸς DB 
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- 
5 καὶ νῦν ὅπου ᾽στὶν simov , ὦ νεάνιδες, 315 

"Ayoucuvovog παῖς, ὃς và δείν᾽ ἔτλη κακά. 

βρέφος γὰρ ἦν τότ᾽ ἐν Κλυταιμήστρας χεροῖν, 
ὅτ᾽ ἐξέλειπον μέλαϑρον ἐς Τροίαν ἰών. 

ὥστ᾽ οὐκ ἂν αὐτὸν γνωρίσαιμ᾽ ἂν εἰσιδών. 
OP. ὅδ᾽ εἴμ᾽ Ὀρέστης, MevéAsog, ὃν ἱστορεῖς. 380 

ἑκὼν ἐγώ cou τἀμὰ μηνύω κακά. 

τῶν σῶν δὲ γονάτων πρωτόλεια ϑιγγάνω 

ἱκέτης. ἀφύλλους στόματος ἐξάπτων λιτάς" 
σῶσόν μ᾽" ἀφῖξαι δ᾽ αὐτὸν ἐς καιρὸν κακῶν. 

ΜΕ. ὦ ϑεοί, τί λεύσσω; τίνα δέδορκα νερτέρων; 385 
OP. εὖ y εἶπας᾽ οὐ γὰρ ξῶ κακοῖς. φάος δ᾽ δρῶ. 

ME. ὡς ἠγρίωσαι πλόκαμον αὐχμηρόν. τάλας. 

OP. οὐχ ἡ πρόσοψίς μ᾽, ἀλλὰ τἄργ᾽ αἰκίζεται. 
ΜΕ. δεινὸν δὲ λεύσσεις ὀμμάτων ξηραῖς κόραις. 

OP. τὸ σῶμα φροῦδον" τὸ δ᾽ ὄνομ ἐλλέλοιπέ μοι. 390 
ME. ὦ παρὰ λόγον μοι δὴ φανεῖσ᾽ ἀμορφία. 
ΟΡ ὅδ᾽ εἰμὶ μητρὸς τῆς ταλαιπώρου φονεύς. 
ME. ἤκουσα φείδου δ᾽ ὀλιγάκις λέγειν κακά. 
ΟΡ, φειδόμεϑ'᾽ " ὁ δαίμων δ᾽ ἐς ἐμὲ πλούσιος κακῶν. 

ΜΕ. τί χρῆμα πάσχεις; τίς σ᾽ ἀπόλλυσιν νόσος; 395 

OP. 1 σύνεσις. ὅτι σύνοιδα δείν᾽ εἰργασμένος. 

ME. πῶς φής; σοφόν τοι τὸ σαφές. οὐ τὸ μὴ δαφές. 

ΟΡ, λύπη μάλιστά γ᾽ ἡ διαφϑείρουσά με, 

ΜΕ. δεινὴ γὰρ ἡ ϑεός. ἀλλ᾽ ὅμως ἰάσιμος. 

OP. μανίαι τε. μητρὸς αἵματος τιμωρίαι. 400 

371 »λυταιμνήστρας [101] 818 ἐξέλειπον rec. libri, ἐξέλιπον 
OS 380 ὅδ᾽ b.L et cum yo. ὧδε G, ὧδ᾽ A et mut. in ὅδ᾽ a E, 
ὧδ᾽ B 881 uqvóo] scripsi, μηνύσω AaS, σημανῷῶ ΚΒ 888 ἱκέτης 
vds ἵχετὶς A^ 383 ἀφύλλους b et schol, ἀφύλλου ceteri, cfr. Hesych. 
ἀφύλλου στόματος" ἄνευ ἱκετηρίας. Εὐριπίδης Ὀρέστῃ 884 αὐτὸν] 
Schaefer, αὐτὸς libri 88 λεύσω 481, 880 fort. ζῶ, νεκρὸς δ᾽ ὧν 
φῶς ὁρῶ 388 οὐχ ἡ] οὐχὶ B 889 δεινόν vs L | λεύσεις B.L 5899 ἐλ- 
λέλουπέ] scripsi, οὐ λέλουπέ libri| μον A.B, us a.ES 891 παρὰ λόγον 
G, παράλογόν ceteri [ σῇ A, σῆ mut. in σὴ B 898 δ᾽ ὀλοὰ δὶς λέγειν 
Stadtmueller 894 εἰς ἐμὲ libri, εἴς μὲ Elmsley, cfr. 735. 896 Ὀρέστα 
τλῆμον, τίς Stob. fl. 24, 5 | σ᾽ om. AL | ἀπόλλυσι Aa BG 397 σοφόν 
τι 45, σοφόν τι mut. in σοφόν τοι E 899 δεινή ys νοῦσος Her- 
werden, δεινὴ νόσος γάρ Chr. Baier, fort. δεινὴ γὰρ ἡ κήρ. 400 μη- 
τρὸς S, μητρός 9" ΟἹ fort τιμωρία 
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ME. ἤρξω δὲ λύσσης πότε; τίς ἡμέρα τότ᾽ ἣν; 

OP. ἐν fj τάλαιναν μητέρ᾽ ἐξώγκουν τάφῳ. 

ΜΕ. πότερα κατ᾽ οἴκους ἢ προσεδρεύων πυρᾷ: 

ΟΡ. νυχτὺς φυλάσσων ὀστέων ἀναίρεσιν. 

ΜΕ. παρῆν τις ἄλλος. ὃς σὸν ὥρϑευεν δέμας: 405 

OP. Πυλάδης y , ὃ συνδρῶν αἷμα καὶ μητρὸς φόνον. 

ME. φαντασμάτων δὲ τάδε νοσεῖς ποίων ὕπω; 

ΟΡ. ἔδοξ᾽ ἰδεῖν τρεῖς νυκτὶ προσφερεῖς κόρας. 

ME. οἷδ᾽ ἃς ἔλεξας, ὀνομάσαι δ᾽ οὐ βούλομαι. 

OP. σεμναὶ γάρ᾽ εὐπαίδευτα δ᾽ ἀποτρέπου λέγειν. 410 

ME. αὗταί σε βακχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ; 

OP. οἴμοι διωγμῶν, οἷς ἐλαύνομαι τάλας. 

ΜΕ. οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους. 

OP. ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς. 

ME. μὴ ϑνητὸν εἴπῃς" τοῦτο μὲν γὰρ οὐ σοφόν. 415 

OP. Φοῖβος, κελεύσας μητρὸς ἐκπρᾶξαι φόνον. 

ΜΕ. ἀμαϑέστερός γ᾽ ὧν τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης. 

ΟΡ. δουλεύομεν ϑεοῖς, ὅ τι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ ϑεοί. 

ΜΕ. XOT οὐκ ἀμύνει “οξίας τοῖς σοῖς κακοῖς: 

OP. μέλλει" τὸ ϑεῖον δ᾽ ἐστὶ τοιοῦτον φύόθξι. 420 

ΜΕ. πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονταν πνοαί; 

OP. ἕκτον τόδ᾽ ἦμαρ᾽ ἔτι πυρὰ ϑερμὴ τάφου. 

ΜΕ. ὡς ταχὺ μετῆλϑόν σ᾽ αἷμα μητέρος ϑεαί. 

OP. οὐ σοφός. ἀληϑὴς δ᾽ ἐς φίλους ἔφυς κακός. 

ΜΕ. πατρὸς δὲ δή τι σ᾽ ὠφελεῖ τιμωρία: 425 

OP. οὔπω: τὸ μέλλον δ᾽ ἴσον ἀπραξίᾳ λέγω. 

409 τάλαιναν μητέρ᾽ ἐξώγκουν (μητέρα ᾿ξώγκουν 1) τάφῳ AB ES 

et mut. in ταλαίνης μητρὸς ἐξώγκουν τάφον d, ταλαίνῃ μητρὶ a?, cfr. 

schol. γράφεται ἐν ἣ ταλαίνης μητρὸς ἐξώγκουν τάφον 408 πυρᾷ] 

τάφῳ L| νυχτὸς] νέκυος F. Gu. Schmidt 40 5α. delet, A. Grueninger 

405 ὥρϑευε BG 406 y^ om. libri, add. Kirchhoff 407 φαν- 

τασμάτων c, ἔκ φασμάτων OS | fort. τόδε 408 ἔδοξ᾽, o ex εν facto, A 

410 εὐπαίδευται, scripto c super εὖ et ται, B, εὐπαίδευτα mut. in 

ἀπαίδευτα α | ἀπαίδευτα δὲ λέγειν ἀποτρέπου 1, &moroímy 6 411 φόνῳ 

superscr. ov A, cfr. schol. λείπει δὲ ἡ διά, διὰ τὸν συγγενῆ φόνον 

415 ϑνητὸν] scripsi, ϑάνατον libri | μὲν om. G 416 μητρὸς] πατρὸς 

Hemsterhuys 417 γ᾽ om. G 418 εἰσὶν οἱ ϑεοὶ G, εἰσὶν (vel εἰσὶ) 

ϑεοὶ ceteri et Justin. de mon. I p. 126 493 μητρὸς αἱ G μητρῷον 

ϑεαί Nauck, fort. μητέρος κύνες, cfr. Aesch. Cho. 923 et 1052 

424 ἔφυν φίλος Brunck, fort. ἐς φίλων ἔφυς κακά 495 τίς c. Aa. E 
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ME. τὰ πρὸς πόλιν δὲ πῶς ἔχεις δράσας τάδε; 

OP. μιδούμεϑ᾽ οὕτως ὥστε μὴ προδεννέπειν. 
ME. οὐδ᾽ ἥγνισαι σὸν αἷμα κατὰ νόμον χεροῖν; 
OP. ἐκκλήομαι γὰρ δωμάτων ὕποι μόλω. 480 

ΜΕ. τίνες πολιτῶν ἐξαμιλλῶνται στέγης; 

OP. Olict, τὸ Τροίας μῖσος ἀναφέρων πατρί. 

ΜΕ. συνῆκα Παλαμήδους δὲ τιμωρεῖ φόνου. 

OP. οὗ γ᾽ οὐ μετῆν uov διὰ τριῶν δ᾽ ἀπόλλυμαι. 
ΜΕ. τίς δ᾽ ἄλλος; vj που τῶν ποτ᾽ Αἰγίσϑου φίλων; 435 
ΟΡ. οὗτοί μ᾽ ὑβρίξουσ᾽, ὧν πόλις τὰ νῦν κλύει. 

ME. '"Ayau£uvovog δὲ σκῆπτρ᾽ ἐᾷ σ᾽ ἔχειν πόλις; 
ΟΡ πῶς. οἵτινες ζῆν οὐκ io ἡμᾶς ἔτι; 

ΜΕ. τί δρῶντες ὅ τι καὶ δαφὲς ἔχεις εἰπεῖν ἐμοί; 

OP. ψῆφος x«9' ἡμῶν οἴσεται τῇδ᾽ ἡμέρα. 440 

ΜΕ. φεύγειν πόλιν τήνδ᾽ ἢ ϑανεῖν ἢ μὴ ϑανεῖν; 
OP. ϑανεῖν ὑπ᾽ ἀστῶν λευσίμῳ πετρώματι. 

ME. x&v οὐχὶ φεύγεις γῆς ὑπερβαλὼν ὅρους; 

OP. κύκλῳ γὰρ εἰλισσόμεϑα παγχάλκοις ὅπλοις. 

ΜΕ. ἰδίᾳ πρὸς ἐχϑρῶν ἢ πρὸς ᾿Δργείας χερός; 445 

OP. πάντων πρὸς ἀστῶν, ὡς ϑάνω" βραχὺς λόγος. 

ΜΕ. ὦ μέλεος, ἥκεις συμφορᾶς ἐς τοὔσχατον. 
OP. ἐς σ᾽ ἐλπὶς ἡμὴ καταφυγὰς ἔχει κακῶν. 

ἀλλ᾽ ἀϑλίως πράσσουσιν εὐτυχὴς μολὼν 

421 tort. τόδε 429 σὸν .. χεροῖν, superscr. óy .. àv, α | σὸν 
αἷμα] μίασμα E. Holzner, fort. uíecuc . . χερός, cfr. 517 | νόμους 
aBES 430 ἐκκλήομαι)] Musgrave, ἐκκλείομαν Aa L, ἐγκλείομαι EG, 
ἐχβάλομαι B, sed βάλ in ras. scr. B?, ἐκβάλλομαι b | ὅποι B, ὅπῃ (ὅπη) 
ceteri 481 πολιτῶν δ᾽ a, fort. πολιτῶν σ᾽ | στέγης] scripsi, σε γῆς 
libri, cfr. 444 433 φόνος b EG 434 οὗ γ᾽ οὐ S, oU (0 A?) γ᾽ οὐ 
Aa, οὔκ οὐ a?.E, οὔκουν B 48 ἤ B, ἦ 0, οὔ Paley | ποτ᾽] scripsi, 
ἀπ᾽ libri 436 οὔτοι Α 437 ἀγαμέμνος E | σ᾽ ἔχειν ἡ πόλις in 
ras. Sb. 9 438 εἴ τινες E | versum om. a, in marg. add. a?, quae 
etiam personarum notas 439—42 hac omissione confusas correxit 
439 εἰπεῖν ἔχεις Aa B E, schol. ἐὰν δὲ γράφηται ἢ ví, ὁ στίχος οὕτως" 
τί δρῶντες" ἢ τί καὶ σαφὲς εἰπεῖν ἔχεις, unde ἦ τι (sic Hermann) καὶ 
σαφῶς (σαφῶς heiske) εἰπεῖν ἔχεις; Nauck, fort. εἴ τι (sic Lenting) καὶ 
σαφῶς ἐρεῖς ἐμοί, cfr. Soph. O. T. 702 442 ἀστῶν, sed superiore 
parte literae ce erasa ita ut v sit, E 443 ὑπερβάλλων BE 
444 εἱλούμεσϑα J. M. v. Gent, fort. εἰργόμεσϑα 445 ἀργείων χερός 
(yo. χϑονός superscr. schol) B 446 βραδὺς, scripto ; super à et à 
expuncto, Á 448 ἡμὴ] 5 y ἢ (y ex alia lit. factum) A, fort. ἥκει 
καταφυγὰς ἔχειν (vel ἕξειν), efr. Soph. Phil. 500 

——. 



OPEZTHX 95 

μετάδος φίλοισι σοῖσι σῆς εὐπραξίας. 450 

καὶ μὴ μόνος τὸ χρηστὸν ἀπολαβὼν ἔχε, 

ἀλλ᾽ ἀντιλάξου καὶ πόνων ἐν τῷ μέρει, 
χάριτας πατρῴας ἐχτίνων ἐς οὕς σὲ δεῖ. 

ὄνομα γάρ, ἔργον δ᾽ οὐκ ἔχουσιν οἱ φίλοι 

o μὴ ᾽πὶ ταῖσι συμφοραῖς ὄντες φίλοι. 455 
XO. καὶ μὴν γέροντι δεῦρ᾽ ἁμιλλᾶται z000 

ὁ Σπαρτιάτης Τυνδάρεως, μελάμπεπλος 

κουρᾷ τε ϑυγατρὸς πενϑίμῳ κεκαρμένος. 

OP. ἀπωλόμην, Μενέλαε: Τυνδάρεως 006 
στείχει πρὸς ἡμᾶς, οὗ μάλιστ᾽ αἰδώς μ᾽ ἔχει 460 
ἐς ὄμματ᾽ ἐλϑεῖν τοῖσιν ἐξειργασμένοις. 

καὶ γάρ μ᾽ ἔϑρεψε σμικρὸν ὄντα, πολλὰ δὲ 

φιλήματ᾽ ἐξέπλησε. τὸν Myau£uvovog 

παῖδ᾽ ἀγκάλαισι περιφέρων. 4ήδα ϑ᾽ ἅμα, 
τιμῶντέ μ᾽ οὐδὲν ἧσσον ἢ Διοσκόρω" 405 
οἷς, ὦ τάλαινα καρδία ψυχή v ἐμή, 
ἀπέδωκ᾽ ἀμοιβὰς οὐ καλάς. τίνα σκότον 
λάβω προσώπῳ; ποῖον ἐπίπροσϑεν νέφος 

ϑῶμαι. γέροντος ὀμμάτων φεύγων κόρας; 

TYNAAPE2X. 

ποῦ ποῦ ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ἴδω πόσιν, 410 

Μενέλαον; ἐπὶ γὰρ τῷ Κλυταιμήστρας τάφῳ 
χοὰς χεόμενος ἔκλυον ὡς ἐς Ναυπλίαν 
ἥκοι σὺν ἀλόχῳ πολυετὴς σεσωμένος. 

ἄγετέ με᾿ πρὸς γὰρ δεξιὰν αὐτοῦ ϑέλω 

στὰς ἀσπάσασϑαι. χρόνιος εἰσιδὼν φίλον. 415 

ME. ὦ πρέσβυ, χαῖρε, Ζηνὸς ὁμόλεκτρον κάρα. 

453 ἐκτείνων B EG, ἐκτίνων bg | εἰς ovg A 450 ταῖς L φίλοι] 
fort. σαφεῖς, cfr. 1155, 1619 — 458 τε om. B E | πενϑήμω 4 461 τοῖσιν 
ἡμαρτημένοις B 462 ἔϑρεψα mut in ἔϑρεψε A | σμικρὸν a EL, 
μικρὸν ceteri 463 ἐξέπλησεν A, ἐξέπλησσε mut. in ἐξέπλησε B 
464 ἀγκάλαισιν G | λήδαι a 465 τιμῶντες B, τιμῶντε b, τιμῶν v 
ἔμ᾽ E | διοσχούρω, litera post o erasa, A, διοσκόρω «a, sed c in ras. 
scr. G?, ovg superscr. a? 467 ἀποδέδωκ᾽ 1, 408 ἐπίπροσϑε Β 
411 χλυταιμνήστρας hbri 4172 χεύμενος A 4718 ἥκει G | σεσωσμένος 
libri 415 ἀσπάσϑαι B, ἀσπάζεσϑαι b, ἀποσπάσασϑαι G. | χρόνιος A 
et mut. in χρόνιον a, χρόνιον B ES 410 ὦ χαῖρε, πρέσβυ Porson | 
ὁμόλεκτρον, x ex alia litera (v vel v) facto, A 
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ga ἡ M ἐν χαῖρε καὶ σύ, Μενέλεως, κήδευμ᾽ ἐμόν. 

ἔχ᾽ [τὸ μέλλον ὡς κακὸν τὸ μὴ εἰδέναι.) 

ὁ μητροφόντης ὅδε πρὸ δωμάτων δράκων 

στίλβει νοσώδεις ἀστραπάς, στύγημ᾽ ἐμόν. 480 

Μενέλαε, προσφϑέγγῃ vw, ἀνόσιον κάρα; 

ΜΕ. τί γάρ; φίλου μοι πατρός ἐστιν ἔκγονος. 

ΤΥ. κείνου γὰρ ὅδε πέφυκε, τοιοῦτος γεγώς; 

ΜΕ. πέφυκεν" εἰ δὲ δυστυχεῖ. τιμητέος. 
TT. βεβαρβάρωσαι, χρόνιος ὧν ἐν βαρβάροις. 485 

ME. «Ἑλληνικόν τοι τὸν ὁμόϑεν τιμᾶν ἀεί. 
TT. καὶ τῶν νόμων ys μὴ πρότερον εἶναι ϑέλειν. 

ΜΕ. πᾶν τοὐξ ἀνάγκης δοῦλόν ἐστ᾽ ἐν τοῖς σοφοῖρ. 

TT. κέἔχτησό νυν σὺ τοῦτ᾽, ἐγὼ δ᾽ οὐ κχτήσομαι. 

ΜΕ. ὀργὴ γὰρ ἅμα σου καὶ τὸ γῆρας οὐ δοφόν. 490 

TT. πρὸς τόνδ᾽ ἀγών τις σοφίας- ἥκει πέρι. 
εἰ τὰ καλὰ πᾶσι φανερὰ καὶ τὰ μὴ καλά. 

τούτου τίς ἀνδρῶν ἐγένετ᾽ ἀσυνετώτερος. 

ὅστις τὸ μὲν δίκαιον οὐκ ἐσκέψατο 
οὐδ᾽ ἦλθεν ἐπὶ τὸν κοινὸν Ελλήνων νόμον; 495 

ἐπεὶ γὰρ ἐξέπνευσεν "Ayau£uvov βίον 
πληγεὶς τῆς ἐμῆς ϑυγατρὸς ὑπὲρ κάρα, 

αἴσχιστον ἔργον᾽ οὐ γὰρ αἰνέδω ποτέ" 

χρῆν αὐτὸν ἐπιϑεῖναι μὲν αἵματος δέκην 500 

ὁσίαν διώκοντ᾽ éxBoAsiv τε δωμάτων 

μητέρα" τὸ σῶφρόν τ᾽ ἔλαβεν ἀντὶ συμφορᾶς 
καὶ τοῦ νόμου τ᾽ ἂν εἴχετ᾽ εὐσεβής τ᾽ ἂν ἦν. 

418 κακὸν μὴ a | μὴ ᾿δέναι S | verba τὸ .. εἰδέναι delevi 480 vo- 
σώδης LL 481 προσφέγγῃ L | schol. γράφεται καὶ ἀκάϑαρτον κάρα 
488 πέφυκεν LL 484 τιμητέος D, superscr. yo. μισητέος ὃ, fort. τιμη- 
τέον 485 ἐν βαρβάροις] yo. ἀφ᾽ ἑλλάδος AD 486 τοι] τι E, τὶ in 
ras. α΄ 487 τὸν mut.in τῶν B 488 πάντ᾽ οὐξανάγκης A 489 νυν] 
Canter, νῦν libri | ἐγὼ οὐ κεκτήσομαι Herwerden 490 τὸ om. L 
491 ἀγῶνα Greg. Cor. rhet. VII p. 1272 W. | πρὸς τόνδε σοφίας τις ἂν 

ἀγὼν ἥκοι πέρι Porson, πρὸς τόνδ᾽ ἀγὼν ἄν τι σοφίας εἴη πέρι Nauck, 
forb. πρὸς τόνδε σοφίας ἄνδρ᾽ ἀγὼν ἥκει πέρι, 493 γένετ᾽ mut. in 
ἐγένετ᾽ a, ἐγένετ᾽ e, yévev ABEL, ᾽γένετ᾽ G | τίς àv γένοιτ᾽ ἂν Kirch- 
hoff, τίς ἀνδρῶν γέγονεν Nauck, cfr. 506 496 ἐξέπνευσ᾽ AS | &ya- 
μέμνον .E 497 πληγῆς E | τῆς ἐμῆς ϑυγατρὸς AE, ϑυγατρὸς τῆς 
ἐμῆς ceteri | ὑπὲρ D, sg super ἐρ scr. b (i.e. ὑπ᾽ ég) | fort. πληγεὶς 
γυναικὸς δικτύοις ὑπὲρ κάρα 500 χρῆν δ᾽ 8Β 501 διώκειν τ᾿ Α 
ὅ02 ἀντὶ S, ἂν τῆς Οἱ συμφορῆς B 

— —diisanpsh. » 
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νῦν δ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἦλϑε μητέρι. 

κακὴν γὰρ αὐτὴν ἐνδίκως ἡγούμενος, 505 

αὐτὸς κακίων ἐγένετο μητέρα κτανών. 

ἐρήσομαι δέ, MevéAsog, τοσόνδε Gt: 

εἰ τόνδ᾽ ἀποκτείνειεν ὁμόλεκτρος γυνή, 
χὡ τοῦδε παῖς αὖ μητέρ᾽ ἀνταποκτενεῖ, 
κἄπειϑ᾽ ὃ κείνου γενόμενος φόνῳ φόνον 510 

λύσει, πέρας δὴ ποῖ κακῶν προβήσεται; 

καλῶς ἔϑεντο ταῦτα πατέρες οἵ πάλαι" 

ἐς ὀμμάτων μὲν ὄψιν οὐκ εἴων περᾶν 
οὐδ᾽ εἰς ἀπάντημ᾽, ὅστις αἷμ᾽ ἔχων κυροῖ, 

φυγαῖσι δ᾽ ὁσιοῦν, ἀνταποχτείνειν δὲ μή. 515 

αἰεὶ γὰρ εἷς ἔμελλ᾽ ἐνέξεσϑαι φόνῳ, 
τὸ λοέίσϑιον μίασμα λαμβάνων χερός. 

ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν γυναῖκας ἀνοσίους, 
πρώτην δὲ ϑυγατέρ᾽. ἣ πόσιν κατέκτανεν" 

"EAévqv τε. τὴν σὴν ἄλοχον, οὔποτ᾽ αἰνέσω 520 
οὐδ᾽ Qv προσείποιμ᾽ ̓  οὐδὲ σὲ ζηλῶ. κακῆς 

γυναικὸς ἐλϑόνϑ' εἵνεκ᾽ ἐς Τροίας πέδον. 

ἀμυνῶ δ᾽. ὅσονπερ δυνατός εἰμι, τῷ νόμῳ, 
τὸ ϑηριῶδες τοῦτο καὶ μιαιφόνον 

παύων, ὃ καὶ γῆν καὶ πόλεις ὕλλυσ᾽ ἀεί. 525 
ἐπεὶ τίν᾽ εἶχες. ὦ τάλας. ψυχὴν τότε, 
ὅτ᾽ ἐξέβαλλε μαστὸν ἱχετεύουσά δὲ 
μήτηρ; ἐγὼ μὲν οὐκ ἰδὼν τἀκεῖ κακά, 
δακρύοις γέροντ᾽ ὀφϑαλμὸν ἐκτήκω τάλας. 

ἕν δ᾽ οὖν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμορροϑεῖ" ὅ80 
μισῇ ye πρὸς ϑεῶν καὶ τίνεις μητρὸς δίκας, 

504 μητρὶ L μητέρι l 506 γένετο B, ᾽γένετο G, γέγονε Reisig, 
μητέρ᾽ ἐγένετο Porson 507 σε] γε 1, σε 1 509 χὼ A, χὸ A? 
511 δὴ πῇ L, δὲ (δὴ superscr. a?) ποῖ a, δὲ ποῖ AB EG 514 κυρεῖ 
faetum ex «voor ut videtur in EL — 515 ὁσιοῦν A, ὡσίουν ÀA?, óctovv 
B, ὡσίουν ba (sed à scr. a?) ES | ἀνταποχτεῖναι BG 516 ἔμελλ᾽ 
ἐνέξεσϑαι B, ἔμελλεν ξξεσϑαι ceteri φόνῳ Aa S, φόνου B E, ov super 
ῳ et ysvixij super ἕξεσϑαι scr. a? 517 χεροῖν BS 519..5):54.4, 
jj A* κατέχτεινεν A B, unde κατέκτεινεν πόσιν Hermann 620 ἑλένην 
δὲ 1, 522 ἐλϑόντ᾽ οὔνεκ᾽ A, οὔνεκ᾽ ἐλϑόντ᾽ LL, οὔνεκ᾽ etiam ceteri | 
ἐς hic in BE 523 &uóvo OS 595 ἀεί, εἰ ex & facto, .A 
527 ἐξέβαλε L ^ 530 δ᾽ om. libri, add. Hermann — 531 ys om. G, σὺ 
exhibet recentior liber, ve Porson 
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μανίαις ἀλαίνων καὶ φόβοις. τί μαρτύρων 

ἄλλων ἀκούειν δεῖ μ᾽, ἅ γ᾽ εἰσορᾶν πάρα; 

ὡς οὖν ἂν εἰδῇς, Μενέλεως. τοῖσιν ϑεοῖς 

μὴ πρᾶσσ᾽ ἐναντί᾽, ὠφελεῖν τοῦτον ϑέλων, 535 
ἔα δ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν καταφονευϑῆναι πέτροις. 
[ἢ μὴ ᾿πίβαινε Σπαρτιάτιδος χϑονός.] 
ϑυγάτηρ δ᾽ ἐμὴ ϑανοῦσ᾽ ἔπραξεν ἔνδικα᾽ 

ἀλλ᾽ οὐχὶ πρὸς τοῦδ᾽ εἰκὸς ἦν αὐτὴν ϑανεῖν. 
ἐγὼ δὲ τἄλλα μακάριος πέφυκ᾽ ἀνήρ, 540 

πλὴν ἐς ϑυγατέρας" τοῦτο δ᾽ οὐκ εὐδαιμονῶ. 
ΧΟ. ζηλωτὸς ὅστις ηὐτύχησεν ἐς τέκνα 

καὶ μὴ ᾿᾽πισήμους συμφορὰς ἐκτήσατο. 
OP. ὦ γέρον, ἐγώ τοι πρὸς σὲ δειμαίνω λέγειν, 

ὅπου γε μέλλω σήν τι λυπήσειν φρένα. 545 

ἀπελθέτω δὴ τοῖς λόγοισιν ἐκποδὼν 548 

τὸ γῆρας ἡμῖν τὸ σόν, ὅ μ᾽ ἐχπλήσσει λόγου, 549 

καὶ καϑ᾽ ὁδὸν εἶμι" νῦν δὲ σὴν ταρβῶ τρίχα. 580 
ἐγὼ δ᾽ ἀνόσιός εἶμι μητέρα κτανών. 546 

ὅσιος δέ γ᾽ ἕτερον ὄνομα, τιμωρῶν πατρί. 547 
ví χρῆν us δρᾶσαι; δύο γὰρ ἀντέϑες λόγω" 551 

πατὴρ uiv ἐφύτευσέν ue, σὴ δ᾽ ἔτικτε παῖς, 
τὸ σπέρμ᾽ ἄρουρα παραλαβοῦσ᾽ ἄλλου πάρα" 

[ἄνευ δὲ πατρὸς τέκνον οὐκ εἴη ποτ᾽ ἄν.] 

ἐλογισάμην οὖν τῷ γένους ἀρχηγέτῃ 555 
κάλλιον ἀμυνεῖν τῆς ὑποστάδης τροφάς. 

ἡ σὴ δὲ ϑυγάτηρ. μητέρ᾽ αἰδοῦμαι λέγειν, 

ἰδίοισιν ὑμεναίοισι κοὐχὶ σώφροσιν 
ἐς ἀνδρὸς ἤει ÀAéxvQ'" ἐμαυτόν. ἣν λέγω 

532 ἁλύων Herwerden | καὶ om. L, supra versum add. ἡ — 534 τοῖσι 
ABG 535 τούτων A, τοῦτον A* 587 πίβανε A | versum delevit 
Hermann (536 sq. deleverat Brunck, cfr. 625 sq.) 538 ἔνδικα A, sed 
xc in ras. scr. A?, ἐνδίκως Kirchhoff ^ 539 ἦν εἰκὸς L | αὐτὴν om. G 

549 ηὐτύχησεν a.B, εὐτύχηκεν A, sóvóynosv ceteri | iv τέκνοις Stob. 
fl. 75, 10 (qui 542 sq. Dicaeogeni tribuit) 543 καὶ μὴ ᾿πισήμοις cvu- 
φοραῖς ὠδύρετο Stobaeus 545 γε. τι} Musgrave, σε." ve libri | 
λυπῆσαι D 546 sq. post 550 transposuit Hartung 547 δ᾽ ἕτερον 
AB 551 λόγω] Nauck, δυοῖν libri 552 ἐφύτευσέ B ὅ84 (suspectum 
iam Facio) delevit Nauck 556 κάλλιον ἀμυνεῖν) Kirchhoff, μᾶλλον 
ἀμύναι (vel ἀμῦναι) AS, μᾶλλόν μ᾽ ἁμύναι (ἀμῦναι) α ΒΕ 558 ὑμε- 
ναίοις Α.1, ὑμεναίοισιν 1l 559 εἴη G 
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κακῶς ἐκείνην, ἐξερῶ" λέξω δ᾽ ὅμως. 560 

Αἴγισϑος ἦν ὃ κρυπτὸς ἐν δόμοις πόσις. 

τοῦτον κατέχτειν᾽, ἐπὶ δ᾽ ἔϑυσα μητέρα. 

ἀνόσια μὲν δρῶν, ἀλλὰ τιμωρῶν πατρί. 

ἐφ᾽ οἷς δ᾽ ἀπειλεῖς ὡς πετρωϑῆναί μὲ χρή: 

ἄκουσον ὡς ἅπασαν ᾿Ελλάδ᾽ ὠφελῶ. δι c σι 

εἰ γὰρ γυναῖκες ἐς τόδ᾽ ἥξουσιν ϑράσους. 

ἄνδρας φονεύειν, καταφυγὰς ποιούμεναι 

ἐς τέκνα. μαστοῖς τὸν ἔλεον ϑηρώμεναι. 

παρ᾽ οὐδὲν αὐταῖς ἦν ἂν ὀλλύναι πόσεις 

ἐπίκλημ᾽ ἐχούσαις ὅ τι τύχοι. δράσας δ᾽ ἐγὼ 510 

δείν᾽, ὡς σὺ xouzsig, τόνδ᾽ ἔπαυσα τὸν νόμον. 

μισῶν δὲ μητέρ᾽ ἐνδίκως ἀπώλεσα. 

ἥτις us9' ὅπλων ἄνδρ᾽ ἀπόντ᾽ ἐκ δωμάτων 

πάσης ὑπὲρ γῆς ᾿Ελλάδος στρατηλάτην 

προύδωκε κοὐκ ἔσωσ᾽ ἀκήρατον A&yoc 515 

ἐπεὶ δ᾽ ἁμαρτοῦσ᾽ ἤσϑετ᾽, οὐχ αὑτῇ δίκην 

ἐπέϑηκεν. ἀλλ᾽, ὡς μὴ δίκην δοίη πόδει; 

ἐξημίωσε πατέρα κἀπέκχτειν᾽ ἐμόν. 

πρὸς ϑεῶν᾽ ἐν οὐ καλῷ uiv ἐμνήσϑην ϑεῶν, 

φόνον δικάζων" εἰ δὲ δὴ τὰ μητέρος 580 

σιγῶν ἐπήνουν, τί μ᾽ ἂν ἔδρασ᾽ ὁ κατϑανών: 

οὐκ ἄν μὲ μισῶν ἀνεχόρευ᾽ ᾿Ερινύσιν; 

ἢ μητρὶ μὲν πάρεισι σύμμαχοι ϑεαί, 

τῷ δ᾽ οὐ πάρεισι, μᾶλλον ἠδικημένῳ; 

σύ τοι φυτεύσας ϑυγατέρ᾽, ὦ γέρον. κακὴν 585 

ἀπώλεσάς με᾿ διὰ τὸ yàg κείνης ϑράδσος 

πατρὸς στερηϑείς, ἐγενόμην μητροκτόνος. 

ὁρᾶς, Ὀδυσσέως ἄλοχον οὐ κατέχτανε 

Τηλέμαχος᾽ οὐ γὰρ ἐπεγάμει πόσει πόδιν. 

561 οἱ κρυπτὸς Nauck 564 χρή] δεῖ B.L 566 ἥξουσι AaEG, 

ἥκουσι B | ϑράσος a.B, ϑράσους a? — 569 παρδ᾽ A | ἦν ἂν αὐταῖς B 

ὅ18 ἀπόντα δωμάτων h 574 γὴν A 575 Écoc | King, ἔσωσεν 

libri 516 οὐκ αὐτὴ Α 511 δοίῃ A 519 £v οὐ] οὐκ iv G 

580 ματέρος AE 581 ἔδρασεν E | ὁ A, οὐ A* 5829 ἐριννύσιν 

BES 585 τοι om. A | γέρον, o in ras. literae o, G 586 τὸ γὰρ 

recentiores quidam libri, γὰρ τὸ OS 588—90, quos habet Clem. 

Alex. Paed. 3 p. 279, delet Dindorf 588 οὐκ ἔχτανε G 589 πόσιν 

πόσει B 
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μένει δ᾽ ἐν οἴκοις ὑγιὲς εὐνατήριον. 590 
δρᾷς, AnóAAov ὃς μεδομφάλους ἕδρας 

ναίων βροτοῖσι στόμα νέμει σαφέστατον. 

ᾧ πειϑόμεσϑα πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν κεῖνος λέγῃ. 

τούτῳ πιϑόμενος τὴν τεκοῦσαν ἔχτανον. 

ἐκεῖνον ἡγεῖσϑ'᾽ ἀνόσιον καὶ κτείνετε" . . 895 

ἐκεῖνος djuaQT , οὐκ ἐγώ. τί χρῆν us δρᾶν; 

ἢ οὐκ ἀξιόχρεως ὃ ϑεὸς ἀναφέροντί μοι 
μίασμα λῦσαι; ποῖ τις οὖν ἔτ᾽ ἂν φύγοι, 
[εἰ μὴ ὃ κελεύσας ῥύσεταί μὲ μὴ ϑανεῖν :] 

ἀλλ᾽ ὡς μὲν οὐκ εὖ μὴ λέγ᾽ εἴργασται τάδε, 600 
ἡμῖν δὲ τοῖς δράσασιν οὐκ εὐδαιμόνως. 
γάμοι δ᾽ ὅσοις μὲν εὖ καϑεστᾶσιν βροτῶν. 
μακάριος αἰών οἷς δὲ μὴ πίπτουσιν εὖ, 

τά τ᾽ ἔνδον εἰσὶ τά τε ϑύραξε δυστυχεῖς. 
ΧΟ. αἰεὶ γυναῖκες ἐμποδὼν ταῖς συμφοραῖς 605 

ἔφυσαν ἀνδρῶν πρὸς τὸ δυστυχέστερον. 

TT. ἐπεὶ ϑρασύνῃ κοὐχ ὑποστέλλῃ λόγῳ, 

οὕτω δ᾽ ἀμείβῃ w ὥστε w ἀλγῆσαι φρένα, 
μᾶλλόν μ᾽ ἀνάψεις ἐπὶ σὸν ἐξελϑεῖν φόνον᾽ 

καλὸν πάρεργον δ᾽ αὐτὸ ϑήδσομαι πόνων 610 

ὧν εἵνεκ᾽ ἦλϑον ϑυγατρὶ κοσμήσων τάφον. 
μολὼν γὰρ εἰς ἔκκλητον "Aoysíov ὄχλον 

ἑκοῦσαν οὐχ ἑκοῦσαν ἐπισείσω πόλιν 
σοὶ σῇ v ἀδελφῇ. λεύσιμον δοῦναι δίκην. 
μᾶλλον δ᾽ ἐκείνη σοῦ ϑανεῖν ἐστ᾽ ἀξία, 615 

590 εὐναστήριον libi — 591 ὁρᾷς δ᾽ α B .E.L | ἀπόλλων᾽ A?a ES 
5929 ναίει βροτοῖσιν εἰς στόμα νέμων σαφέστατα Clem. Alex. Protr. 
Ῥ. θὅ 593 πειϑόμεϑα A | ἐκεῖνος G λέγει IL, λέγη 1 versum, quem 
om. Clemens, delet Nauck . 594 τούτῳ πειϑόμενος OS, κείνῳ πειϑό- 
μενος Clemens 595 χτείνατε Clemens, κρίνετε lournier 596 χρῆν 
«G, χρῆ 48, χρή EL | versus suspectus, cfr. 551 597 ἡ. A, sb A? 

598 πῇ τις ἔτ᾽ ἂν φύγη L, oov supra v. add. ὦ 599 delevi 
601 suspectus 602 ὅσοι L | καϑεστάσι D, καϑεστᾶσι ES 608 συμπί- 
zvovow B, mivvovow Stob. fl. 69, 13 cod. A 604 ϑύρασι Herwerden | 
δυστυχῆ L 605 ἀεὶ Stob. fl. 73, 34 606 εἰς τὸ B | δυστυχέστατον 
Stobaeus, δυσχερέστερον recentiores nonnulh 6009 ἀνάψεις G, ἀνάξεις 
ceteri, ἀνάπτεις Herwerden | εἰς σὸν B | ἐλϑεῖν ἢ 611 εἵνεκ᾽ D, 
obvsx' ceteri | ϑυγατρὶ a, ὃς superscr. a* 612 ἀργείων χορὸν L 
613 οὐχ ἑκοῦσαν] Canter, οὐκ ἄκουσαν libri | &v«ecsioo JE, ἐκπείσω yo. 
σ᾽ ἀναπείσω E 615 ϑανεῖν ἐπαξία Elmsley 
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ἣ τῇ τεκούσῃ σ᾽ ἠγρίωσ᾽, ἐς οὖς ἀεὶ 

πέμπουσα μύϑους ἐπὶ τὸ δυσμενέστερον, 

ὀνείρατ᾽ ἀγγέλλουσα τἀγαμέμνονος. 

καὶ τοῦϑ᾽ 0 μισήσειαν Αἰγίσϑου λέχος 
οὗ νέρτεροι 9so( καὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἦν πικρόν" 620 
ἕως ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ πυρί. 

Μενέλαε. σοὶ δὲ τάδε λέγω δράσω vs πρός" 
εἰ τοὐμὸν ἔχϑος ἐναριϑμῇ κῆδός τ᾽ ἐμόν, 

μὴ τῷδ᾽ ἀμύνειν φόνον ἐναντίον ϑεοῖς" 
[ἔα δ᾽ ὑπ’ ἀστῶν καταφονευϑῆναι πέτροις .} 625 

ἢ μὴ ᾿πέίβαινε Σπαρτιάτιδος χϑονός. 

τοσαῦτ᾽ ἀκούσας i691, μηδὲ δυσσεβεῖς 

ἕλῃ παρώδας εὐσεβεστέρους φίλους" 

| ἡμᾶς δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων ἄγετε τῶνδε. πρόσπολοι. 
OP. στεῖχ᾽. ὡς ἀϑορύβως οὑπιὼν ἡμῖν λόγος 680 

πρὸς τόνδ᾽ ἵκηται. γῆρας ἀποφυγὼν τὸ σόν. 

Μενέλαε, ποίᾳ πόδ᾽ ἐπὶ συννοίᾳ κυκλεῖς, 

διπλῆς μερίμνης διπτύχους ἰὼν ὁδούς; 

ΜΕ. ἔασον" ἐν ἐμαυτῷ τι συννοούμενος, 

ὅποι τράπωμαι τῆς τύχης ἀμηχανῶ. 635 

OP. μή vvv πέραινε τὴν δόκησιν. ἀλλ᾽ ἐμοὺς 
λόγους ἀκούδας πρόσϑε, βουλεύου τότε. 

ΜΕ. λέγ᾽" εὖ γὰρ εἶπας. ἔστιν οὗ σιγὴ λόγου 
κρείσσων γένοιτ᾽ ἄν. ἔστι δ᾽ οὗ σιγῆς λόγος. 

OP. [λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τὰ μακρὰ τῶν σμικρῶν λόγων 640 

ἐπίπροσϑέν ἐστι καὶ σαφῆ μᾶλλον κλύειν.] 

ἐμοὶ σὺ τῶν σῶν, Μενέλεως. μηδὲν δίδου, 
ἃ δ᾽ ἔλαβες ἀπόδος πατρὸς ἐμοῦ λαβὼν πάρα. 

[οὐ χρήματ᾽ εἶπον" χρήματ᾽. ἢν ψυχὴν ἐμὴν 

616 σ᾽ om. L add. ὦ 618 ἀπαγγέλλουσα A 622 δὲ om. E 
624 fort. ἄμυνε | 625 delevit Kaiser, cfr. 536 621 δυσεβεῖς A 629 music 
L, ἡμᾶς l ἐπ᾽ οἴκων ἄγεται... πρόσπολος 4. πρόσπολοι A? 680 οὐπιὼν 
B, ἀπιὼν ὃ 682 ποίᾳ] scripsi, ποῖ σὸν libri | κυκλεῖς superscr. οἷς D, 
κυκλεῖς fecit ex χυχλοῖς E, κινεῖς L 684 συνοούμενος L θ8 ὅποι 
S, ὅπῃ ceteri (et ἢ 636 μή νυν] Porson, μὴ νῦν libri 638 ἔστιν] 
Kirchhoff, ἔστι δ᾽ libri | ἔστι δ᾽ οὗ σιγῆ λόγου in ras. scr. A | σιγῆς 
λόγος E 639 κρεῖττον G | σιγῆ A, σιγῆς A? | σιγὴ λόγου E 
640 sq. schol. ἔνιοι ἀϑετοῦσι τοῦτον καὶ τὸν ἑξῆς στίχον" οὐκ ἔχουσι, γὰρ 
τὸν Εὐριπίδειον χαρακτῆρα 644—51 ut suspectos seclusi 
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σώσῃς, ἅπερ μοι φίλτατ᾽ ἐστὶ τῶν ἐμῶν. 645 

ἀδικῶ" λαβεῖν χρή μ᾽ ἀντὶ τοῦδε τοῦ κακοῦ 

ἄδικόν τι παρὰ σοῦ" καὶ γὰρ ᾿Ζγαμέμνων πατὴρ 
ἀδίκως ἀϑροίσας ᾿Ελλάδ᾽ ἦλϑ᾽ ὑπ’ Ἴλιον, 

οὐκ ἐξαμαρτὼν αὐτός, ἀλλ᾽ ἁμαρτίαν 
τῆς σῆς γυναικὸς ἀδικίαν τ᾽ ἰώμενοο. 650 
ὃν uiv τόδ᾽ ἡμῖν ἀνθ᾽ ἑνὸς δοῦναί δε χρή.] 

ἀπέδοτο δ᾽. ὡς χρὴ τοῖς φίλοισι τοὺς φίλους, 

τὸ σῶμ᾽ ἀληϑῶς. σοὶ παρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκπονῶν, 

ὅπως σὺ τὴν σὴν ἀπολάβοις ξυνάορον. ᾿ 

ἀπότισον οὖν μοι ταὐτὸ τοῦτ᾽ ἐχεῖ λαβών. 655 
μίαν πονήσας ἡμέραν ἡμῶν ὕπερ 
σωτήριος στάς, μὴ δέκ᾽ ἐκπλήσας ἔτη. 

ἃ δ᾽ Αὐλὶς ἔλαβε σφάγι᾽ ἐμῆς ὁμοσπόρου, 

ἐῶ σ᾽ ἔχειν ταῦϑ' " Ερμιόνην μὴ κτεῖνε σύ. 
δεῖ γὰρ σ᾽ ἐμοῦ πράσδοντος ὡς πράσσω τὰ νῦν 0660 

πλέον φέρεσϑαι, κἀμὲ συγγώμην ἔχειν. 

ψυχὴν δ᾽ ἐμὴν δὸς τῷ ταλαιπώρῳ πατρὶ 
κἀμῆς ἀδελφῆς, παρϑένου μακρὸν χρόνον᾽ 

ϑανὼν γὰρ οἶκον ὀρφανὸν λείψω πατρός. 
ἐρεῖς" ἀδύνατον. αὐτὸ τοῦτο᾽ τοὺς φίλους 665 

ἐν τοῖς κακοῖς χρὴ τοῖς φίλοισιν ὠφελεῖν" 

ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὖ διδῷ. τί δεῖ φίλων; 
ἀρκεῖ γὰρ αὐτὸς Ó ϑεὸς ὠφελεῖν ϑέλων. 

φιλεῖν δάμαρτα πᾶσιν Ἥλλησιν δοκεῖς" 

κοὐχ ὑποτρέχων δὲ τοῦτο ϑωπεία λέγω" 670 

ταύτης ἱχνοῦμαί σ΄. ὦ μέλεος ἐμῶν κακῶν. 
ἐς οἷον ἥκω. τί δέ; ταλαιπωρεῖν us δεῖ" 

ὑπὲρ γὰρ οἴκου παντὸς ἱκετεύω τάδε. 

648 εἰς ἴλιον B et ει ex v correcto S, ἐς ἴλιον E, ἦλϑεν Ἴλιον 
Lenting 601 εἶναι superscr. δοῦναι B | χρῆν 1, χρήϊ 652 &z£óo A 
654 ἀπολάβοις recentiores nonnulli, ἁπολάβης OS — 656sq. μίαν πονήσας * 
et σωτήριος στάς permutat Nauck — 658—064 suspecti (662—4 iam Nauck 
olim suspectos habuit) 659 ἕως A B, ἐῶ σ᾽ A?b | κτεῖναι 4( — 661 δεῖ 
B, χρὴ superser. δεῖ a, δεῖ Aristot. Eth. Nic. X 9, Mor. Magm. II 15, 
Plut. Mor. p. 68 E, χρὴ ceteri 669 ἕλλησι πᾶσι δάμαρτα LL, ἕλλησι 
etiam BG 670 κ᾿’ A, κοὐχ 45 671 μέλεε G | ἐμῶν in ras. ser. 
οὐ xoxóv in κακῶν corr. b, fort. ἐγώ, κακὸν (ἐγὼ κακῶν Porson edidit) 
6012 δεῖ yo. χρῆ A 

— 
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ὦ πατρὺς ὅμαιμε ϑεῖε, τοῦ κατὰ χϑονὸς 

ϑανόντος ἱκετεύειν δόκει ποτωμένην 615 

ψυχὴν ὑπὲρ σοῦ, xol λέγειν ἁγὼ λέγω 
ταὔτ᾽ ἔς τε δάκρυα καὶ γόους καὶ συμφοράς. 

εἴρηκα κἀπήτηκα τὴν σωτηρίαν, 

ϑηρῶν ὃ πάντες κοὐκ ἐγὼ ξητῶ μόνος. 

XO. κἀγώ σ᾽ ἱκνοῦμαι καὶ γυνή περ οὖσ᾽ ὅμως 680 

τοῖς δεομένοισιν ὠφελεῖν οἷός τε δ᾽ εἶ. 

ΜΕ. Ὃρέστ᾽, ἐγώ τοι σὸν καταιδοῦμαι κάρα 

καὶ ξυμπονῆσαι σοῖς κακοῖσι βούλομαι" 
καὶ χρὴ γὰρ οὕτω τῶν ὁμαιμόνων κακὰ 

ξυνεκκομίζειν, δύναμιν ἣν διδῷ ϑεός. 685 

[ϑνήσκοντα καὶ κτείνοντα τοὺς ἐναντίους ̓ 

τὸ δ᾽ αὖ δύνασθαι πρὸς ϑεῶν χρήξω τυχεῖν. 

ἥκω γὰρ ἀνδρῶν συμμάχων κενὸν δόρυ 

ἔχων. πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος. 

σμικρᾷ σὺν ἀλκῇ τῶν λελειμμένων φίλων. 690 

μάχῃ μὲν οὖν ἂν οὐχ ὑπερβαλοίμεϑα 
Πελασγὸν "Aoyog: εἰ δὲ μαλϑακοῖς λόγοις 
δυναίμεϑ'᾽, ἐνταῦϑ᾽ ἐλπίδος προσήκομεν. 

σμικροῖσι γὰρ τὰ μεγάλα πῶς ἕλοι τις ἂν 

[πόνοισιν; ἀμαϑὲς καὶ τὸ βούλεσϑαι τόδε.] 695 

ὅταν γὰρ ἡβᾶ δῆμος sig ὀργὴν πεσών, 

ὅμοιον ὥστε πῦρ κατασβέσαι λάβρος" 

εἰ δ᾽ ἡσύχως αὐτῷ τις ἐκτείνοντι μὲν 

θ145.4. τοῦ. . ϑανόντος ἱκετεύειν] Heimsoeth, τὸν. . ϑανόντ᾽ 
ἀκούειν τάδε libri 676 ἃ ἐγὼ A 677 ταὔτ᾽] Kirchhoff, ταῦτ᾽ 
libri 678 εἴρηκ᾽ ἀπήτηκα A 679 ξητῶ om. A supplevit 45 
680 XO.] Canter, HA. libri 681 τε δεῖ DB, τέ δ᾽ si et in marg. yo. 
καὶ ὅσος ví δ᾽ sí b 682 ἐγὼ τὸ σὸν B 683 κακοῖσιν LL 684 fort. 
καὶ δεῖ 685 ξυνεκκομίξειν LL, συνεκκομίξειν ceteri 686 delevit 
Hermann 687 τοῦ δ᾽ S 690 σμικρὰ A 692 sq. fort. μαλϑακῶν 
λόγων ὀναίμεϑ᾽᾽ 693 δυναίμεσϑ᾽ ἐνταῦτ᾽.. προήκομεν DB (προσήκπο- 
μὲν b) 694 γὰρ] Barnes, μὲν γὰρ Aa BS, uiv E 695 om. E, 
delevit Brunck (694 sq. delet Weil) | ἀμαϑὲς γὰρ καὶ 4.1, τόδε] King, 
τάδε OS 696 ὅταν γὰρ ὀργῇ δῆμος tig ϑυμὸν πέσῃ Stob. fl. 46, 5, 
ὅταν γὰρ ὀργᾷ δῆμος ἐς ϑυμὸν πεσών Naber 697 ὅμοιος c | ὥσπερ 
Stobaeus | λάβρος] scripsi, λάβρον libri 698 αὐτῷ τις] Brunck, τις αὐτὸν 
ABL, τις αὑτὸν B, τις αὐτὸν mut. in τις αὑτὸν a, τις αὐτῷ E, τις 
αὐτῶ γ᾽ (ὖ, τις αὐτὸς € 698 sq. ἐχτείνοντι μὲν κάλων] scripsi, ἐντείνοντι 

Euripides, Orestes, 9 
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κάλων ὑπείκοι καιρὸν εὐλαβούμενος. 

ἴσως ἂν ἐχπνεύσειεν" ἢν δ᾽ ἀνῇ πνοάς, 1700 

τύχοις ὃν αὐτοῦ ῥαδίως ὅσον 9éAsg. 

ἔνεστι δ᾽ οἶκτος, ἔνι δὲ καὶ ϑυμὸς μέγας, 
καραδοκοῦντι κτῆμα τιμιώτατον. 

ἐλθὼν δὲ Τυνδάρεών τέ Gov πειράσομαι 

πόλιν ve πεῖσαι τῷ λίαν χρῆσϑαι καλῶς. 705 

καὶ ναῦς γὰρ ἐνταϑεῖσα πρὸς βίαν ποδὶ 

ἔβαψεν. ἔστη δ᾽ αὖϑις, ἢν χαλᾷ πόδα. 
μισεῖ γὰρ ὃ ϑεὸς τὰς ἄγαν προϑυμίας. 

μισοῦσι δ᾽ ἀστοί" δεῖ δέ μ᾽ * οὐκ ἄλλως λέγω" 
σῴξειν 66 σοφία, μὴ βία τῶν κρεισσόνων. 710 

ἀλκῇ δέ σ᾽ οὐκ ἄν, ἧ σὺ δοξάξεις ἴσως, 

σώσαιμ᾽ ἄν" οὐ γὰρ ῥάδιον λόγχῃ μιᾷ 
στῆσαι τρόπαια τῶν κακῶν ἅ δοι πάρα. 

οὐ γάρ ποτ᾽ Γάργους γαῖαν ἐς τὸ μαλϑακὸν 

προσηγόμεσϑα" νῦν δ᾽ ἀναγκαίως ἔχει 715 

δούλοισιν εἶναι τοῖς σοφοῖσι τῆς τύχης. 
OP. ὦ πλὴν γυναικὸς εἵνεκα στρατηλατεῖν 

τἄλλ᾽ οὐδέν. ὦ κάκιστε τιμωρεῖν φίλοις, 
φεύγεις ἀποστραφείς με, τὰ δ᾽ ᾿Ζγαμέμνονος 120 

φροῦδ᾽; ἄφιλος ἦσϑ᾽ ἄρ᾽. ὦ πάτερ, πράσσων κακῶς. 
οἴμοι, προδέδομαι, κοὐκέτ᾽ εἰσὶν ἐλπίδες, 

ὅποι τραπόμενος ϑάνατον ᾿Αργείων φύγω" 

οὗτος γὰρ ἦν μοι καταφυγὴ σωτηρίας. 

μὲν χαλῶν libri, cfr. Med. 278, Plat. Prot. 388 A | ὑπείκει LL et mut. 
in ὑπείκοι G, ἕποιτο Stob. fl. 46, 5 100 ἣν] Nauck, ὅταν libri, ὅτε 
Kirchhoff 7101 τύχης (1, 102 ἔνεστιν οἶκτος a | ἔστι δὲ καὶ E 
104 τυνδάρεω Β΄, σοί τε L | schol. yo. ἐλϑὼν γὰρ ἐγώ σοι Τυνδάρεων 
σεδιράσομαι. τοῦ πόλει... τὸ B, πόλιν... τῷ ὃ | πεῖσαι] πείϑων Weil, 
fort. ϑέλγων | λεῖαν A, λίαν 45 — 107 ἔστησε G | χαλὰ A | χαλᾷς πάλιν 
Herwerden 709 αὐτοὶ A, ἀστοὶ A? 710 σώιξειν habet A | κρειτ- 
τόνων L 714 sq. "Aoyove sivsx' .. προσηγόμεσϑ' ἄν F. Gu. Schmidt 
(προσηγόμεσϑ'᾽ ἄν iam Schaefer, Ἄργους γ᾽ ἕνεκ᾽ ἂν... προσηγόμεσϑα 
Hermann) | "4eyovc] schol. γράφεται δὲ καὶ χωρὶς τοῦ c, ἵν᾽ ἡ Aoyov 
γαῖαν. ᾿Δριστοφάνης δὲ μετὰ τοῦ 6 | προσηγόμεϑα EL 714---Ξ 6 delet 
Dindorf 717, ΟΡ. :0m. α' add. .g 118 τἄλλα δ᾽ οὐδὲν AL, fort. 
τἄλλ᾽ ἀδύνατ᾽ 491 &o' om. B add. 5 123 ὅποι L, ὕπῃ vel ὅπη 
ceteri (etiam ἢ 1724 σωτηρίας yo. συμφορὰς 4, συμφορᾶς superscr. b, 
σωτήριος P fort. τρικυμίας 
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ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε φίλτατον βροτῶν 725 

Πυλάδην δρόμῳ στείχοντα Φωκέων ἄπο, 

ἡδεῖαν ὄψιν" πιστὸς ἐν κακοῖς ἀνὴρ 

κρείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν εἰσορᾶν. 

ΠΥΛΑΔΗΣ. 

ϑᾶσσον ij μὲ χρῆν προβαίνων ἱκόμην δι’ ἄστεως. 

σύλλογον πόλεως ἀκούσας. τὸν δ᾽ ἰδὼν αὐτὸς σαφῶς, 180 

ἐπὶ σὲ σύγγονόν vs τὴν σήν. ὡς κτενοῦντας αὐτίκα. 

τί τάδε; πῶς ἔχεις; ví πράσσεις, φίλταϑ᾽ ἡλίκων ἐμοὶ 
καὶ φίλων καὶ συγγενείας; πάντα γὰρ τάδ᾽ εἶ σύ μοι. 

OP. οἰχόμεσϑ'᾽, ὡς ἐν βραχεῖ cov τἀμὰ δηλώσω κακά. 

ΠΥ͂. συγκατασκάπτοις ἂν ἡμᾶς κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. 135 

OP. Μενέλεως κάκιστος ἔς μὲ καὶ κασιγνήτην ἐμήν. 

ΠΥ͂. εἰκότως. κακῆς γυναικὸς ἄνδρα γίγνεσϑαι κακόν. 

ΟΡ. ὥσπερ οὐκ ἐλϑὼν ἔμοιγε ταὐτὸν ἀπέδωκεν μολών. 

IIT. ἧ γάρ ἐστιν ὡς ἀληϑῶς τήνδ᾽ ἀφιγμένος χϑόνα; 
OP. χρόνιος" ἀλλ᾽ ὅμως τάχιστα κακὸς ἐφωράϑη φίλοις. 140 

ΠΥ͂. καὶ δάμαρτα τὴν κακίστην ναυστολῶν ἐλήλυϑεν; 

ΟΡ, οὐκ ἐκεῖνος. ἀλλ᾽ ἐκείνη κεῖνον ἐνθάδ᾽ ἤγαγεν. 

IIT. ποῦ ᾽στιν ἣ πλείστους ᾿ἀχαιῶν ὥλεσεν γυνὴ μία; 
ΟΡ. ἐν δόμοις ἐμοῖσιν. εἰ δὴ τούσδ᾽ ἐμοὺς καλεῖν χρεών. 

IIT. σὺ δὲ τίνας λόγους ἔλεξας σοῦ κασιγνήτῳ πατρός; τάδ 

OP. μή w ἰδεῖν ϑανόνϑ'᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν καὶ κασιγνήτην ἐμήν. 
IIT. πρὸς ϑεῶν, τί πρὸς τάδ᾽ εἶπε; τόδε γὰρ εἰδέναι ϑέλω. 
OP. ηὐλαβεῖϑ', ὃ τοῖς φίλοισι δρῶσιν οἵ κακοὶ φίλοι. 

IIT. σκῆψιν ἐς ποίαν προβαίνων; τοῦτο πάντ᾽ ἔχω μαϑών. 

OP. οὗτος ἦλϑ᾽ 0 τὰς ἀρίστας ϑυγατέρας σπείρας πατήρ. 150 

129 μὲ χρῆν Α, μ᾽ ἐχρῆν ceteri [ προάστεος A, δι᾽ ἄστεος ceteri 
130 τὸν δ᾽ εἶδον mut. in τόνδ᾽ ἰδὼν a, fort. εἶτ᾽ iov — 131 κτανοῦντας 
mut. in χτενοῦντας D 132 φιλτατ ἠλίκων 4, φίλτατ᾽ ἀνθρώπων, 
omisso ἐμοί, B 134 οἰχόμεϑ᾽ AB | σοι om. L supplevit 1 | κακά] 
λόγῳ Nauck 135 συγκατασχάπτεις ἄρ᾽ Nauck 136 sic ᾽μὲ A, εἰς 
ἐμὲ ceteri 131 εἰκὸς ὡς Kirchhoff (z(x09" ὡς Boissonade), εἰκὸς ἦν 

Hermann | γίνεσθαι BG, γενέσϑαι mut. in γίνεσϑαι a 138 ὥσπερ 
A, ὕσπερ A? | ἀπέδωκε a ES 140 χρόνιος om. G 141 vovoro- 
λήσων G 142 ἤγαγε B 743 ὥλεσε BEG 744 δόμοισι τοῖς 
ἐμοῖσιν (ἡ 141 τοῦτο γὰρ εἰδέναι ποϑῶ B 148 εὐλαβεῖσϑ᾽ Β, 
εὐλαβεῖϑ᾽, εἴ ex oi facto, (΄, εὐλαβεῖσϑ᾽ mut. in ηὐλαβεῖϑ'᾽ a, εὐλαβεῖϑ'᾽ 
ceteri | φίλοις BL 149 ἐς hic A | μαϑεῖν A, μαϑὼν superscr. εἴν B 

150 ἦλϑεν B | σπείρας πατήρ] schol. γράφεται καὶ κεκτημένος 

ΘΙ: 
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IIT. Τυνδάρεων λέγεις" ἴσως σοι ϑυγατέρος ϑυμούμενος. 

OP. αἰσϑάνῃ. τὸ τοῦδε κῆδος μᾶλλον εἴλετ᾽ ἢ πατρός. 

IIT. xooóx ἐτόλμησεν πόνων δῶν ἀντιλάξυσϑαι παρών; 

OP. οὐ γὰρ αἰχμητὴς πέφυκεν, év γυναιξὶ δ᾽ ἄλκιμος. 

IIT. ἐν κακοῖς ἄρ᾽ εἶ μεγίστοις, καί σ᾽ ἀναγκαῖον ϑανεῖν. 155 

ΟΡ, ψῆφον ἀμφ᾽ ἡμῶν πολίτας ἐπὶ φόνῳ ϑέσϑαι χρεών. 
IIT. ἣ κρινεῖ τί χρῆμα; λέξον" διὰ φόβου γὰρ ἔρχομαι. 

OP. ἢ ϑανεῖν ἣ tijv: ὃ μῦϑος οὐ μακρὸς μακρῶν πέρι. 

IIT. φεῦγέ νυν λιπὼν μέλαϑρα σὺν κασιγνήτῃ σέϑεν. 

OP. οὐχ ὁρᾷς; φυλασσόμεσϑα φρουρίοισι πανταχῇ. 160 

IIT. εἶδον ἄστεως ἀγυιὰς τεύχεσιν πεφραγμένας. 

ΟΡ, ὡσπερεὶ πόλις πρὸς ἐχϑρῶν σῶμα πυργηρούμεϑα. 

ΠΥ͂. κἀμὲ νῦν ἐροῦ τί πάσχω" καὶ γὰρ αὐτὸς οἴχομαι. 
ΟΡ, πρὸς τίνος; τοῦτ᾽ ἂν προδείη τοῖς ἐμοῖς κακοῖς κακόν. 

IIT. Στρόφιος ἤλασέν μ᾽ ἀπ᾿ οἴκων φυγάδα ϑυμωϑεὶς 

πατήρ. 765 

OP. ἴδιον ἢ κοινὸν πολίταις ἐπιφέρων ἔγκλημά τι; 

IIT. ὅτι συνηράμην φόνον cou μητρός. ἀνόσιον λέγων. 

OP. dà τάλας, ἔοικε καὶ σὲ τἀμὰ λυπήσειν κακά. 
IIT. οὐχὶ Μενέλεω τρόποισι χρώμεϑ᾽ " οἰστέον τάδε. 

OP. οὐ φοβῇ μή σ᾽ 4ργος ὥσπερ κἄμ᾽ ἀποκτεῖναι ϑέλῃ; 110 
IIT. οὐ προσήκομεν κολάξειν τοῖσδε. Φωκέων δὲ γῇ. 

OP. δεινὸν οἱ πολλοί, κακούργους ὅταν ἔχωσι προστάτας. 

IIT. ἀλλ᾽ ὅταν χρηστοὺς λάβωσι. χρηστὰ βουλεύουσ᾽ ἀεί. 

161 ϑυγατέρας A, ϑυγατέρος 43, ϑυγατέρος L, sed τέρος in ras. 
ser. |, ϑυγατρὸς G 7182 τὸ om. L | τούτου δὲ B | 153 ἐτόλμησε OS 
155 γὰρ A | 7 G  ϑανεῖν] φϑάνειν Hennig 156 ἀμφ᾽ AaG, καϑ' 
B E, ὑπερϑ'᾽ L | 57 χρίνει Aa, κρινεῖ a? | λέξον χρῆμα B — 158 μῦϑος 
δ᾽ AaEL, δ᾽ om. BFG, delevit Brunck 759 νῦν A | μέλαϑρον B 
160 φυλασσόμεϑα AS | φρουρίοις πανταχῆ A, φρουρίοις ἁπανταχῆ E | 
φρουρίοισι, (κι in ras.) B | πανταχοῦ BP, forb. πάντοϑεν 761 ἄστεως 
L, ἄστεος ceteri | &yv&g .E/ | τεύχεσι EG B. (τεύχεσιν b) — 162 ὥσπερ D | 
ἐχϑρῶν] fort. ἀστῶν | σῶμα] fort. δῶμα | Hesych. zvoynoovustüw: ἐντὸς 
ἐσμὲν τῶν πύργων, οὐ τολμῶμεν ἐξιέναι. γράφεται δὲ πυργιούμεϑα (πυρ- 
γυρούμεϑια Valckenaer) 163—71 delet A. Grueninger 165 ἤλασσέ 
L, ἤλασε B.EG | ἀπ᾽ οἴκων om. B supplevit b | ϑυμωδεὶς A, ϑυ- 
μωϑεὶς 45 100 ἔγκληματι ABB, ἔγκλημά τι 45 167 συνῃράμην 
AE | σοι φόνον AG 110 ϑέλῃ yo. βίαν A (i.e. ἀποκτείνῃ io), 
95 a, or superscr. a?, ϑέλει E, θέλοι 1, 111 προσῆκον us D, 
στροσήκομξν b 713 βουλεύωσ᾽ 1, | βουλεύουσι δή Vitelli, fort. fov- 
λεύοιεν ἄν 
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OP. εἶεν. ἐς κοινὸν λέγειν χρή. IIT. τίνος ἀναγκαίου πέρι; 

OP. εἰ λέγοιμ᾽ ἀστοῖσιν ἐλθὼν IIT. ὡς ἔδρασας ἔνδικα; 1τῦ 

OP. πατρὶ τιμωρῶν γ᾽ ἐμαυτοῦ. IIT. μὴ οὐ λάβωσί σ᾽ 
ἄσμενοι. 

OP. ἀλλ᾽ ὑποπτήξας σιωπῇ κατϑάνω; IIT. δειλὸν τόδε. 

OP. πῶς ἂν οὖν δρῴην; IIT. ἔχεις τιν᾽, ἢν μένῃς, σωτηρίαν; 
OP. οὐκ ἔχω. IIT. μολόντι δ᾽ ἐλπίς ἐστι σωϑῆναι κακῶν; 
OP. εἰ τύχοι. γένοιτ᾽ ἄν. IIT. οὐκοῦν τοῦτο κρεῖσσον ἢ 

μένειν. 180 

OP. ἀλλὰ δῆτ᾽ ἔλϑω. IIT. ϑανὼν γοῦν ὧδε κάλλιον ϑανῇ. 
OP. εὖ λέγεις" φεύγω τὸ δειλὸν τῇδε. IIT. μᾶλλον ἢ 

μένων. 188 

OP. καὶ τὸ πρᾶγμά γ᾽ ἔνδικόν μοι. IIT. τὸ δοκεῖν εὔχου 
μόνον. 782 

ΟΡ, καί τις ἄν γέ μ᾽ οἰκτίέσειε IIT. μέγα γὰρ ηὑγένειά δου. 

OP. ϑάνατον ἀσχάλλων πατρῷον. IIT. πάντα ταῦτ᾽ ἐν 
ὄμμασιν. 185 

OP. ivéov, ὡς ἄνανδρον ἀκλεῶς κατϑανεῖν. IIT. αἰνῶ τάδε. 

OP. 14 λέγωμεν οὖν ἀδελφῇ ταῦτ᾽ ἐμῇ; IIT. μὴ πρὸς ϑεῶν. 
ΟΡ δάκρυα γοῦν γένοιτ᾽ ἄν. ΠΥ͂. οὐκοῦν οὗτος οἰωνὸς 

μέγας. 

OP. δηλαδὴ σιγᾶν ἄμεινον. IIT. τῷ χρόνῳ δὲ κερδανεῖς. 

OP. κεῖνό μοι μόνον πρόσαντες. IIT. τί τόδε καινὸν αὖ 
λέγεις; 790 

OP. μὴ ϑεαί μ᾽ οἴστρῳ κατάσχωσ᾽. IIT. ἀλλὰ κηδεύσω σ᾽ ἐγώ. 
OP. δυσχερὲς ψαύειν νοσοῦντος ἀνδρός. ΠΥ. οὐκ ἔμοιγε σοῦ. 

115 ἔδρασας] ἔπραξας BL — 116 τιμωρῶν, à ex ὁ facto, B | γ᾽ om. 
libri, addidit Kirchhoff | o? om. libri, supplevit Brunck {τ δεινὸν 
τόδε a.E 118-- 86 notas Orest. om. L 1718 οὖν ἂν EL | μένεις A, 
μένης A?, μείνῃς 11, 119 μολόντα recentiores libri complures | ἔστιν 
ἐχβῆναι B 181 κάλλιον ϑανεῖν L | versus suspectus 182 post 783 
transposuit Th. Morell 182 πρᾶγμα γ᾽ recentiores nonnulli libri, 
πρᾶγμ᾽ OS, πρᾶγος Weil, fort. πρᾶγμ᾽ ἐστ᾽ | τῷ δοκεῖν LL, τὸ δὲ δοκεῖν 
Barnes, σὺ τὸ δοκεῖν Kirchhoff 788 καὶ μᾶλλον EG 181 γ᾽ Éw E | 
ἄν μ᾽ ἐποιχτίσειε Hermann | οἰκτίσειεν EG | ἡὐγένεια a, ἡ εὐγένεια 
ceteri | co. B 185 ἀσχάλων BS, ἀσχάλλων l| ταῦϑ' A ὄμμασι .B 
186 κατϑανεῖν L, τὸ κατϑανεῖν ceteri | IIT. om. L | fort. τόδε 
187 λέγομεν A | τοῦτ᾽ recentiores libri — 788 δάκρυά γ᾽ àv B, δάκρυα 
γὰρ anonymus 789 χρόνῳ ys B, χρόνῳ yàg a 190 καινὸν ἀγγέλλεις vel 
ἀγγελεῖς recentiores libri 1791 ὕστρῳ G κατάσχωσι DB, κατάσχωσιν ceteri 
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OP. εὐλαβοῦ λύσσης μετασχεῖν τῆς ἐμῆς. IIT. τόδ᾽ οὖν ἴτω. 
ΟΡ οὐκ ἄρ᾽ ὀκνήσειο; IIT. ὄκνος γὰρ τοῖς φίλοις κακὸν 

uva. 

OP. ἕρπε νυν oiot ποδός uoi — IIT. φίλα γ᾽ ἔχων κη- 
δεύματα. 795 

OP. καί ue πρὸς τύμβον πόρευδσον πατρός. IIT. ὡς τί δὴ τόδε; 

OP. ὥς νιν ἱκετεύσω μὲ σῶσαι. ΠΥ. τό γε δίκαιον ὧδ᾽ ἔχει. 
OP. μητέρος δὲ μὴ εἰσίδοιμι μνῆμα. ΠΥ͂. πολεμία γὰρ ἦν. 

ἀλλ᾽ ἔπειγ᾽, ὡς μή σὲ πρόσϑε ψῆφος "Aoysiov ἕλῃ, 
περιβαλὼν πλευροῖς ἐμοῖσι πλευρὰ νωχελῆ vóoc' 800 

ὡς ἐγὼ δι’ ἄστεώς σε σμικρὰ φροντίζων ὄχλου 

οὐδὲν αἰσχυνθεὶς ὀχήσδω. ποῦ γὰρ ὧν δείξω φίλος, 

εἴ δὲ μὴ ᾽ν δειναῖσιν ὄντα συμφοραῖς ἐπαρκέσω ; 

OP. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο. κτᾶσϑ'᾽ ἑταίρους, μὴ τὸ συγγενὲς uóvov: 
ὡς ἀνὴρ ὅστις τρόποισι συντακῇ., ϑυραῖος ὧν 80ὅ 

ὠυρίων κρείσσων ὁμαίμων ἀνδρὶ κεκτῆσϑαι φίλος. 

ΧΟ. ὁ μέγας ὄλβος ἅ τ᾽ ἀρετὰ stroph. 
μέγα φρονοῦσ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδα καὶ 
παρὰ Σιμουντίοις ὀχετοῖς 

πάλιν ἀνῆλϑ'᾽ ἐξ εὐτυχίας ᾿Ζτρείδαις 810 
πάλαι παλαιᾶς ἀπὸ συμφορᾶς δόμων, 

ὁπότε χρυσείας ἔρις ἀρνὸς 

ἤλυϑε Τανταλίδαις 

οἰκτρότατα ϑοινάματα καὶ 

198 delet Usener 794 φίλοισι 7 79 νυν] Monk, νῦν libri | 
φίλ᾽ ἔχων G 196 ὡς τί δὴ τόδε yo. τί τοῦτο εἴρηκας A 797 ἵκε- 
τεύσωμεν σῶσαι G | v0 δὲ B — 198 μητρὸς Aa BS, uos E | δὲ om. a, sed 
lemma schol. μος δὲ μηδ᾽ | μὴ eic(óonuu] F. Gu. Schmidt, μηδ᾽ (μήτ᾽ B) 
ἴδοιμι libri | IIT. om. A, add. 42 799 ἔπειγ᾽] £& B, superser. ἔλαυνε 
et yo. ἔπειγε b 800 πλευρὰν B EL | νόσον mut. in vóco L 
801 ἄστεως LL, ἄστεός DB, sed sóg scr. b, ἄστεος ceteri (etiam ἢ) | 

μικρὰ E 802 πῆ γὰρ LL 808 μὴ ᾽ν EG, w ἢν a, μὴ ceteri 
804 OP. om. A, add. 43 805 εἷς ἀνὴρ Paley, cfr. Iph. A. 1394 | 
συντακεῖ B 806 ὁμαίμων O, ὁμαιμόνων ba*S 808 yo. καὶ μεγαλο- 
φρονοῦσι τοῖς ἀτρείδαις in marg. b 810 ἐς δυστυχίας Bergk (malim 
δυστυχίαν) | ἀτρείδαις (superscr. ov m. 2) a 811 πάλιν Hartung 
812 χρυσείας] Porson, χρυσέας Aa.ES, χρυσοῦς Β sed οὖς in ras. scr. 
et χρυσέας superscr. ὃ 818 τανταλίδαισιν 1, 813 sq. fort. ἤνυσε 

(sic Jacobs) Τανταλίδαις οἰκτρότατ᾽ ἐς | ϑοινάματα (i super d scr. m. 1 
vel. 2) a, ϑοινήματα L 

ὦ. κ᾿ 5... m NI 
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σφάγια γενναίων τεκέων" 815 

ὅϑεν φόνῳ φόνος ἐξαμεί- 

pov δι᾽ αἵματος οὐ προλεί- 

πει δισσοῖσιν ᾿Ατρείδαις. 

τὸ καλὸν οὐ καλόν, τοκέων antistr. 

πυριγενεῖ τεμεῖν παλάμᾳ | 820 

χρόα" μελάνδετον δὲ φόνῳ 
ξίφος ἐς αὐγὰς ἀελίοιο δεῖξαι, 

τόδ᾽ αὖ κακούργων ἀσέβεια μαινόλις 
κακοφρόνων τ᾽ ἀνδρῶν παράνοια. 

ϑανάτου γὰρ ἀμφὶ φόβῳ 825 

Τυνδαρὶς ἰάχησε τάλαι- 

να᾿ τέκνον, οὐ τολμᾷς ὅσια 
κτείνων σὰν ματέρα. μὴ πατρῴώ- 

αν τιμῶν χάριν ἐξανά- 

ψῃ δύσκλειαν ἐς as. 880 

τίς νόσος ἢ τίνα δάκρυα καὶ 

τίς ἔλεος μείζων κατὰ γᾶν 

ἢ ματροκτόνον αἷμα χειρὶ ϑέσϑαι; 

οἷον ἔργον τελέσας 
βεβάκχευται μανίαις, 88ὅ 

Εὐμενίσιν ϑήραμα φόνῳ, 

δρομάσι δινεύων icona 

"Ayausuvóviog παῖς. 
- 
, 

ὦ μέλεος. ματρὸς ὅτε 

815 τέκνων L, τεκέων ἰ 816 ὅϑεν om. E, ἔνϑεν Triclinius | 
ἀμείβων 1, 816 sq. fort. ἔνϑεν δ᾽ αἵματος ἐξαμείβων οἴκους φόνος 
οὐ προλείπει. 818 δισσοῖς a 819 τεκέων Aa 820 τεμεῖν] Porson, 
τέμνειν libri | παλάμια BL 821 χρόαι ut videtur A | δὲ om. E 
822 ἐς L, sig ceteri 828 τόδ᾽ αὖ κακούργων] Weil, τὸ δ᾽ αὖ κακουρ- 
γεῖν libri | μαινόλις] Porson οὐ Hermann, μεγάληι yo. ποικίλα 4, μεγάλη 
ceteri 825 ϑάνατον B ϑανάτου b, δεινὰ Kirchhoff | φόβω ex φόνω 
fecit E 828 χτείνων, superscr. ὅρα, E σὰν delet Hartung 880 ἀεί 
OS 831 καὶ] ἢ 6 882 γᾶν (η superscr. m. 2) a, γαῖαν B 
833 χειρὶ aL, χερὶ ceteri | χειρὶ δεῦσαι F. Gu. Schmidt, fort. χειρὶ 
δρέπεσϑαι 834 οἷον οἷον AB | ἔργον ex ἄργος ut vid. factum in G 

835 ἐκβεβάκχευται Hermann 886 E$usvicw] Seidler, εὐμενίσι OS 
838 ἀγαμεμνόνειος E, ἀγαμέμνονος L et τ vel et inter v et og eraso G 
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χρυσεοπηνήτων qogéov 840 
μαστὸν ὑπερτέλλοντ᾽ ἐσιδὼν 

σφάγιον ἔϑετο ματέρα, πατρῴ- 

ὧν παϑέων ἀμοιβάν. 

HAEKTPA. 

γυναῖκες, οὔ zov τῶνδ᾽ ἀφώρμηται δόμων 

τλήμων Ὀρέστης ϑεομανεῖ λύσσῃ δαμείς; 845 
XO. ἥκιστα" πρὸς δ᾽ ᾿Δργεῖον οἴχεται λεών, 

ψυχῆς ἀγῶνα τὸν προκείμενον πέρι 

δώσων, ἐν à ξῆν ἢ ϑανεῖν ὑμᾶς χρεών. 

HA. oiuov τί χρῆμ᾽ ἔδρασε; τίς δ᾽ ἔπεισέ νιν; 
ΧΟ. Πυλάδης" ἔοικε δ᾽ οὐ μακρὰν ὅδ᾽ ἄγγελος 860 

λέξειν τὰ κεῖϑεν σοῦ κασιγνήτου πέρι. 

ATTEAOZ, 

ὦ τλῆμον, ὦ δύστηνε τοῦ στρατηλάτου 

"Ayau£uvovog παῖ, πότνι᾽ ᾿Ηλέκτρα., λόγους 

ἄκουσον οὕς coL δυστυχεῖς ἥκω φέρων. 

HA. αἰαῖ, διοιχόμεσϑα᾽ δῆλος εἶ λόγῳ. 855 
[κακῶν γὰρ ἥκεις, ὡς ἔοικεν, ἄγγελος]. 

AIT. ψήφῳ Πελασγῶν σὸν κασίγνητον ϑανεῖν 

καὶ 6', ὦ τάλαιν᾽, ἔδοξε τῇδ᾽ ἐν ἡμέρα. 
HA. οἴμοι" προσῆλϑεν ἐλπίς, ἣν φοβουμένη 

πάλαι τὸ μέλλον ἐξετηκόμην γόοις. 860 

ἀτὰρ τίς ἁγών. τίνες ἐν ᾿4ργείοις λόγοι 

840 χρυσεοπηνήτων A, χρυσεοπηνΐτων A?a?, χρυσεοπηνίτων E, 
χρυσοπηνήτων Hermann 841 εἰσιδὼν G, ἰδὼν Hennig 842 μητέρα B 
sed μη in ras. scr. b, fort. delendum 848 πενϑέων recentes nonnulli | 
ἀμοιβὰν (v superscr. m. 2) ὦ 844 οὔ] Hermann, 7j vel 7j libri | &góo- 
μηται B corr. ὃ 846 δ᾽ om. L | &oystov E 841 πέρι] fort. δραμεῖν, 
versu 848 ex Kirchhoffi coniectura deleto, cfr. Christ. pat. 416 et 442 
ψυχῆς ἀγῶνα τὸν προκείμενον περὶ δραμούμενον (roÉyovvog) 848 ὑμᾶς 
(ὑ in ras. scr. m. 3) B 849 ἔπεισε, co ex y ut vid. facto, G 
850 ἔοικεν .E 859 τλήμων A | versum delet Paley 853 móvv E 

854 δυστυχεῖς (υστυχεὶς rescr. m. 2) A 855 διοιχόμεϑα G | λόγω, 
v post c vel deleto vel eluto, L 856 ἔοικας DB, ἔοικεν ceteri et 
Christ. pat. 151 | ἄγγελος (og rescr. m. 2) A | versum delevit Brunck 
857 πελασγῶν, à ex ὁ facto, A 861 ἁγών] Porson (ὡγών Heath), 
ἀγών libri | τίνες &oysiov E et duabus post τίνες literis erasis «a . 
2 Y , 
ἐν om. G 
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καϑεῖλον ἡμᾶς κἀπεκύρωσαν ϑανεῖν;:; 

λέγ᾽, ὦ γεραιέ" πότερα λευσίμῳ χερὶ 

ἢ διὰ σιδήρου πνεῦμ᾽ ἀπορρῆξαί μὲ χρή: 

κοινὰς ἀδελφῷ συμφορὰς κεκτημένην ; 865 

AIT. ἐτύγχανον μὲν ἀγρόϑεν πυλῶν ἔσω 

βαίνων, πυϑέσϑαι δεόμενος τά v' ἀμφὶ σοῦ 

τά τ᾽ dug! Ὀρέστου" σῷ γὰρ εὔνοιαν πατρὶ 

αἰεί ποτ᾽ εἶχον, καί μ᾽ ἔφερβε σὸς δόμος 

πένητα μέν, χρῆσϑαι δὲ γενναῖον φίλοις. 810 

ὁρῶ δ᾽ ὄχλον στείχοντα καὶ ϑάσσοντ᾽ ἄκραν, 

οὗ φασι πρῶτον ΖΙαναὸν Αἰγύπτῳ δίκας 
διδόντ᾽ ἀϑροῖσαι λαὸν ἐς κοινὰς ἕδρας. 

ἀστῶν δὲ δή τιν᾽ ἠρόμην ἄϑροισμ᾽ ἰδών" 

τί καινὸν "άργει; μῶν τι πολεμίων πάρα 815 

ἄγγελμ᾽ ἀνεπτέρωκχε ΖΙαναϊδῶν πόλιν; 

ὃ δ᾽ εἶπ᾽ Ὀρέστην κεῖνον οὐχ ὁρᾷς πέλας 

στείχοντ᾽, ἀγῶνα ϑανάσιμον δραμούμενον ; 
ὁρῶ δ᾽ ἄελπτον φάσμ᾽, ὃ μήποτ᾽ ὥφελον, 

Πυλάδην τε καὶ σὸν σύγγονον στείχονθ᾽ ὁμοῦ, ε80 

τὸν μὲν κατηφῆ καὶ παρειμένον νόσῳ 

τὸν δ᾽ ὥστ᾽ ἀδελφὸν ἴσα φίλῳ λυπούμενον. 

νόσημα κηδεύοντα παιδαγωγίᾳ. 

ἐπεὶ δὲ πλήρης ἐγένετ᾽ ᾿Αργείων ὄχλος. 

κῆρυξ ἀναστὰς εἶπε" τίς χρήζει λέγειν, 880 

πότερον Ὀρέστην κατϑανεῖν ἢ μὴ χρεὼν 

μητροχτονοῦντα; κἀπὶ τῷδ᾽ ἀνίσταϊζαι 
Ταλθύβιος, ὃ: σῷ πατρὶ συνεπόρϑει Φρύγας. 

ἔλεξε δ᾽ ὑπὸ τοῖς δυναμένοισιν v ἀεὶ 

διχόμυϑα. πατέρα μὲν σὸν ἐχπαγλούμενος. 890 

σὸν δ᾽ οὐκ ἐπαινῶν σύγγονον, καλοὺς κακοὺς 

λόγους ἑλίσσων. ὅτι καϑισταίη νόμους 

804 χρὴ B, δεῖ ceteri — 865 συμφορὰς ἀδελφῷ L | κεχτημένη A 

869 ἀεὶ hbri 872 φασὶ (superscr. schol. φησὶ) A 875 τί om. A 

876 ἀνεπτέρωκε, x ex c facto, G., ἀνεπτέρωκεν a | πόλιν yo. ὄχλον A 
879 ἄελπον A | 9eou B 880 πυλάδην δὲ 1, 882 φίλον Α 
884 γένετ᾽ E 888 συνεπόρϑη φρύγας D (τοὺς voóog superscr. b) 

889 τοῖς om. E, m. rec. supplevit | δυναμένοις G 891 χαλοὺς] 
Hartung, καλοῖς libri 
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ἐς τοὺς τεχόντας οὐ χαλούς᾽ τὸ δ᾽ ὄμμ᾽ ἀεὶ 
φαιδρωπὸν ἐδίδου τοῖσιν 4ἰγίσϑου φίλοις. 

τὸ γὰρ γένος τοιοῦτον᾽ ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ 895 

πηδῶσ᾽ ἀεὶ κήρυκες" ὅδε δ᾽ αὐτοῖς φίλος, 
ὃς ἂν δύνηται πόλεος ἔν τ᾽ ἀρχαῖσιν ἢ. 
ἐπὶ τῷδε δ᾽ ἠγόρευε Ζιομήδης ἄναξ. 

οὗτος κτανεῖν μὲν οὔτε σ᾽ οὔτε σύγγονον 

εἴα, φυγῇ δὲ ξημιοῦντας εὐσεβεῖν. 900 
ἐπερρόϑησαν δ᾽ ot μὲν ὡς καλῶς λέγοι, 
οἵ δ᾽ οὐκ ἐπήνουν. κἀπὶ τῷδ᾽ ἀνίσταται 
ἀνήρ τις ἀϑυρόγλωσδος, ἰσχύων ϑράσει., 

"Agysiog οὐκ Aoystog, ἠναγκασμένος, 
ϑορύβῳ τὲ πίσυνος κἀμαϑεῖ παρρησία. 905 

πιϑανὸς ἔτ᾽ ἀστοὺς περιβαλεῖν κακῷ τινι" 

[ὅταν γὰρ ἡδύς τις λόγοις φρονῶν κακῶς 

πείϑῃ τὸ πλῆϑος. τῇ πόλει κακὸν μέγα" 

ὅσοι δὲ σὺν νῷ χρηστὰ βουλεύουσ᾽ ἀεί, 
κἂν μὴ παραυτίκ᾽, αὖϑίς εἰσι χρήσιμοι 910 
πόλει. ϑεᾶσϑαι δ᾽ ὧδε χρὴ τὸν προστάτην 
ἰδόνϑ᾽ " ὅμοιον γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται 

τῷ τοὺς λόγους λέγοντι καὶ τιμωμένῳ.] 

ὃς sim Ὀρέστην καὶ σ᾽ ἀποκτεῖναι πέτροις 

βάλλοντας" ὑπὸ δ᾽ ἔτεινε Τυνδάρεως λόγους 915 

[τῷ σφὼ κατακτείνοντι τοιούτους λέγειν.] 

ἄλλος δ᾽ ἀναστὰς ἔλεγε τῷδ᾽ ἐναντία, 
* 

893 ἐς] εἰ 4, εἰς A? — 895—977 delet Dindorf 896 00evroig L | 
αὐτοῖσι G 891 πόλεος Aa E, πόλεως a?.B S, πλεῖστον F. Gu. Schmidt | 
ἔν vs L 898 τῷδ᾽ ἠγόρευε L | ἠγόρευσε B 899 σ᾽ οὐδὲ A 
900 sie. ὦ 901 λαοὶ δ᾽ ἐπερρόϑησαν aL, cfr. Hec. 553 | δ᾽ praeter 
a.L om. AB, supplevit A? λέγει B.L, λέγοει δ 902 ἐπὶ δὲ τῷδ᾽ B 
905 κἀμαϑῆ L 906 πιϑανὸς ὥστ᾽ L, ἱκανὸς ἔτ᾽ Heimsoeth | &ovovs] 
Valekenaer, αὐτοὺς hbri 907—913 delevit Kirchhoff (913 eiecerat 
Hermann, 904—13 Hartung, 912 sq. Nauck deleverat, spuriis addit 906 
Dindorf, 907—10 habet Stob. fl. 45, 5) 907 ἡδύς τις] Musgrave, ἡδὺς 
τοῖς libri 909 συνῷ .A, ovv và A?  911sq. τὸν προστάτας κρίνονθ᾽ 
Heimsoeth 9129 ὅμοιον ex ὁμοῖσιν ut vid. corr. 43, ὁμοῖον aS | γί- 
νεται BS 918 καὶ τιμωμένῳ] τῷ τ᾽ ἰωμένῳ Brunck (χερί τ᾽ ἰωμένῳ 
Musgrave) 914 ἀποχτείνειν DB, ἀποκτεῖναι b, ἀποχτενεῖν 7, 915 δὲ A 
916 κατακτείναντι. BL, κατακτείνοντι. o in ras. scripto G. | τοιούτους 
ex τοιοῦτος fecit A | versum delevit Weil 
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μορφῇ uiv οὐκ εὐωπός, ἀνδρεῖος δ᾽ ἀνήρ, 
ὀλιγάκις ἄστυ κἀγορᾶς χραίνων κύκλον, 

αὐτουργός. οἵπερ καὶ μόνοι σῴζουσι γῆν, 920 

ξυνετὸς δέ, χωρεῖν ὁμόσε τοῖς λόγοις ϑέλων. 

ἀκέραιος, ἀνεπίπληκτον ἠσκηκὼς βίον᾽ 

ὃς εἶπ᾽ Ὀρέστην παῖδα τὸν "4yau£uvovog 
στεφανοῦν, ὃς ἠϑέλησε τιμωρεῖν πατρί, 

κακὴν γυναῖκα κἄϑεον κατακτανών, 925 

j xsv ἀφήρει. μήϑ᾽ ὁπλίζεσϑαι χέρα 

(ἥτε στρατεύειν ἐχλιπόντα δώματα, 

εἰ τἄνδον οἰχουρήμαϑ'᾽ οἵ λελειμμένοι 

φϑεροῦσιν. ἀνδρῶν εὔνιδας λωβώμενοι. 

καὶ τοῖς γε χρηστοῖς εὖ λέγειν ἐφαίνετο, 980 
κοὐδεὶς ἔτ᾽ εἶπε. σὺς δ᾽ ἐπῆλϑε σύγγονος, 

ἔλεξε δ᾽. ὦ γῆν Ἰνάχου κεκτημένοι, 
[πάλαι Πελασγοί, Ζαναΐδαι δεύτερον .] 

ὑμῖν ἀμύνων οὐδὲν ἧσσον ἢ πατρὶ 
ἔκτεινα μητέρ᾽. εἰ γὰρ ἀρσένων φόνος 935 

ἔσται γυναιξὶν ὅσιος, οὐ φϑάνοιτ᾽ ἔτ᾽ ἂν 
ϑνήσκοντες, ἢ γυναιξὶ δουλεύειν χρεών᾽ 

[τοὐναντίον δὲ δράσετ᾽ ἢ δρᾶσαι χρεών. 
νῦν μὲν γὰρ ἡ προδοῦσα λέκτρ᾽ ἐμοῦ πατρὸς 

τέϑνηκεν᾽ εἰ δὲ δὴ κατακχτενεῖτέ με, 940 
ὁ νόμος ἀνεῖται. xoó φϑάνοι ϑνήσκων τις v: 

ὡς τῆς ys τόλμης οὐ σπάνις γενήδεται)]. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔπειϑ᾽ ὅμιλον. εὖ δοκῶν λέγειν. 

νικᾷ δ᾽ ἐκεῖνος ὃ κακὸς ἐν πλήϑει χερῶν. 

ὃς ἠγόρευε σύγγονον δέ τε κτανεῖν. 945 

918 εὐωπὸς et in marg. yo. οὐκ εὔωπτος τουτέστιν οὐκ εὐειδής « 
919 κἀγοραῖς B, κἀγορᾶς b 921 fort. ὁμόσε δ᾽ οὐ λόγοις 922 ἀκχέ- 
ραιον S | ἀνεπίπληκτον ταυῦ. ἴῃ ἀνεπίπλεκτον a, ἀνεπίληπτον recentiores 
libri, efr. Hesych. ἀνεπίληπτον" ἄμεμπτον, ἀκατάγνωστον | ἐσχηκὼς D 
926 ὑφήρει L | χέρας B 929 φϑεροῦσιν] scripsi, φϑείρουσιν libri 
931 κοὐδεὶς δ᾽ B | ἐπῆλϑε in ras. scr. | 988 δαναοὶ δὲ G, δαναΐδαι 
δὲ recentiores nonnulli | versum delevit Musgrave 936 φϑάνοιτε 
τὰν 4, φϑάνοιτέ v ἂν aBE 938—942 delevi (938 et 941 iam 
C. Schenkl, 938—941 Weil suspectos habuit) 938 δράσατ᾽ LL 
940 δεῖ DB, δὴ b | κατακχτενεῖτε DB, καταχτανεῖτε ceteri 941 ὁ om. L| 
φϑάνεν B 944 χερῶν] scripsi, λέγων libri 945 ἠγόρευσε BS 
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μόλις δ᾽ ἔπεισε μὴ πετρούμενος ϑανεῖν 

τλήμων Ὀρέστης᾽ αὐτόχειρι δὲ σφαγῇ 

ὑπέδσχετ᾽ ἐν τῇδ᾽ ἡμέρα λείψειν βίον 
σὺν σοί. πορεύει δ᾽ αὐτὸν ἐκκλήτων ἄπο 
Πυλάδης δακρύων σὺν δ᾽ ὁμαρτοῦσιν φίλοι 950 

κλαίοντες, οἰχκτείροντες᾽ ἔρχεται δέ δοι 

πικρὸν ϑέαμα καὶ πρόσοψις ἀϑλία. 

ἀλλ᾽ εὐτρέπιξε φάσγαν᾽ ἢ βρόχον δέρῃ" 

ὡς δεῖ λιπεῖν σε φέγγος" ηὑγένεια δὲ 
οὐδέν σ᾽ émogéAqosv, οὐδ᾽ ὁ Πύϑιος 955 

τρίποδα καϑίξων Φοῖβος. ἀλλ᾽ ἀπώλεσεν. 

[XO. ὦ δυστάλαινα παρϑέν᾽. ὡς ξυνηρεφὲς 
πρόσωπον εἰς γῆν σὸν βαλοῦσ᾽ ἄφϑογγος si, 
ὡς εἰς στεναγμοὺς καὶ γόους δραμουμένη.] 

HA. κατάρχομαι στεναγμόν, ὦ Πελασγία, stroph. 960 

τιϑεῖσα λευκὸν ὄνυχα διὰ παρηίδων., 

αἱματηρὸν ἄταν, 

κτύπον τε κρατός, ὃν ἔλαχ᾽ ἁ κατὰ χϑονὸς 
νερτέρων Περσέφασσα καλλίπαις ϑεά. 

ἀχείτω δὲ γᾶ Κυκλωπία, 965 

σίδαρον ἐπὶ κάρα τιϑεῖσα κούριμον. 

πήματ᾽ οἴκων. 

ἔλεγος ἔλεγος ὅδ᾽ ἔρχεται 

τῶν ϑανουμένων ὕπερ, 
στρατηλατᾶν Ελλάδος ποτ᾽ ὄντων. 970 

946 πετρούμενος A, πετρουμένους DB, πετρουμένους ceteri (etiam D) 
950 ὁμαρτοῦσ, A BS 958 εὐπρέπιξε A, εὐτρέπιξε A? 964 λυπεῖν 

L | schol. yo. ὡς οὔ σ᾽ ὁρᾶν δεῖ φέγγος | εὐγένεια Β 955 schol. A 
ye. οὐδέν cs ὠφέλησεν (pertinet haec interpretatio ad ὁ Πύϑιος) 
956 τρίποδος B 957—859 schol. ἐν ἐνίοις δὲ οὐ φέρονται οἱ τρεῖς 
στίχοι οὗτοι. πῶς γὰρ οὐκ ἔμελλε στυγνάξειν 909 ὡς εἰ A — 960—81 
choro tribuit Weil 960 στεναγμόν recentiores libri, στεναγμῶν OS 
961 λευκῶν Hartung 962 ἄταν A, sed v in ras. scr. A? 968 ἃ A, 
ἡ superscr. A?, ἡ L 961 περσέφασα L| καλλίπαις yo. καλῆ παῖς À, 
cfr. schol. γράφεται δὲ τὸ καλλίπαις καὶ καλὴ παῖς | Περσέφασσα delet 
Musgrave, νερτέρων καλλίπαις ἄνασσα Heimsoeth ^ 965 ἀχείτω] scripsi, 
ἰαχείτω libri | κυκλωπεία S 966 κάρα] κράτα B, κρᾶτα a.E.L 967 πήματ᾽ 
οἴκων] Musgrave, τῶν ἀτρειδᾶν (ἀτρειδῶν aS) πήματα (πήματ᾽ S) οἴκων 
OS, πήματ᾽ οἴκων τῶν ἀτρειδῶν ali libri 9068 ἔλεγος ἔλεγος] F. Marx, 
ἔλεος ἔλεος libri 910 στρατηλατᾶν A D (o superscr. b), στρατηλατῶν a ES 
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βέβακε γὰρ βέβακεν. οἴχεται τέκνων antistr. 
πρόπασα γέννα Πέλοπος ὅ τ᾽ ἐπὶ μακαρίοις 
ξηλωτὸς ὥν ποτ᾽ οἶκος" 
φϑόνος νιν εἷλε ϑεόϑεν, ἅ τε δυσμενὴς 
φοινία ψῆφος ἐν πολίταις. 915 

ἰώ, πανδάκρυτ᾽ ἐφαμέρων 

ἔϑνη πολύπονα. λεύσσεϑ'. ὡς παρ᾽ ἐλπίδας 

μοῖρα βαίνει. 

ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἀμείβεται 

πήματ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ" 980 
βροτῶν δ᾽ ὁ πᾶς ἀστάϑμητος αἰών. 

μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ 

μέσον χϑονός τε xgsuauévov [αἰωρήμασι 

πέτραν] ἁλύσεσι χρυσέαισι [φερομέναν 

δίναισι) βῶλον ἐξ Ὀλύμπου. 

ἵν᾽ ἐν ϑρήνοισιν ἀναβοάσω 

γέροντι πατρὶ Ταντάλῳ 985 

ὃς ἔτεκεν ἔτεκε yevévogog ἐμέϑεν δόμων, 
οἱ κατεῖδον ἄτας. 

ποτανὸν μὲν δίωγμα πώλων 

τεϑριπποβάμονι στόλῳ Πέλοψ ὅτε 

πελάγεσι διεδίφρευσε, Μυρτίλου φόνον 990 

δικὼν ἐς οἶδμα πόντου. 
λευκοκύμοσιν 

971 βέβακεν γὰρ L 918 ζῆλος ὦν ποτ᾽ οἴκοις Musgrave — 974 νιν 
om. B supplevit b | εἷλε om. L add. ! 975 φοινία G, φονία ceteri 
(φονεία B) 976 io] scripsi, ἰὼ ἰώ libri, ἰὼ, ὦ (et 965 ἰαχείτω) 
Hartung 977 λεύσεϑ᾽ a BS 979 ἕτερος] Porson, ἑτέροις libri 
981 ϑνητῶν δ᾽ B 983 τε «osucuévev] scripsi (re iam Hermann in- 
seruit) τεταμέναν libri (qv superscr. a?) | αἰωρήμασιν Β — 983sq. verba 
αἰωρήμασι πέτραν et φερομέναν δίναισι seclusit Nauck (αἰωρήμασι et 
φερομέναν iam expulerat Burges) | ἁλύσαισι B  φερομέναν a, mv 
superscr. a* δίνεσι A, δίναισι 4, δίναισιν IL 984 ἀμβοάσω Dindorf, 
fort. ϑρήνοις ἰὰν βοάσω 985 πατέρι a E B 986 ἔτεκεν ἔτεχε G, 
ἔτεκε LL, ἔτεχεν ἔτεκεν ceteri 988 ποτανὸν] Porson, τὸ πτανὸν libri | 
schol. à yo. δὲ καὶ πώλω 989 τεϑριπποβάμωνι A, cfr. Hesych. τε- 
ϑριπποβάμονι στόλῳ: τῇ ὁρμῇ τοῦ ἅρματος, quae interpretatio fort. 
pertinet ad τεϑριπποβάμονι χαλᾷ, cfr. Ion. 1942 | ὅτε L, ὁπότε | 
990 πελάγεσσι AaG, πελάγαισι 1, 991 οἶδμα ϑαλάσσης DB, in 
marg. πόντου scr. schol. 992 λευκοκύμοσι a. Κ΄ S, λευκοκύμασι AB | 
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“πρὸς Γεραιστίαις 

ποντίων σάλων 

ἠόσιν ἁρματεύσας. 
ὅϑεν δόμοισι τοῖς ἐμοῖς 995 

ἦλϑ᾽ ἀρὰ πολύστονος. 

λόχευμα ποιμνίοισι Μαιάδος τόκου, 

τὸ χρυσόμαλλον ἀρνὸς ὁπότ᾽ 

ἐγένετο τέρας ὀλοὸν ὀλοὸν 

᾿4τρέος ἱπποβώτα" 1000 

ὅϑεν Ἔρις τό τὲ πτερωτὸν 

ἁλίου μετέβαλεν ἅρμα, 

τὰν πρὸς ἑσπέραν κέλευϑον 

οὐρανοῦ προδαρμόσασα 

μονόπωλον ἐς Aó, 

ἑπταπόρου τε δράμημα Πελειάδος 1005 

εἰς ὁδὸν ἄλλαν Ζεὺς μεταβάλλει, 

τῶνδέ τ᾽ ἀμείβει ϑανάτους ϑανά- 

τῶν τά v ἐπώνυμα δεῖπνα Θυέστου 

λέκτρα τε Κρήσσας ᾽᾿Δερόπας δολί- 
ας δολίοισι γάμοις" τὰ πανύστατα δ᾽ 1010 

εἰς ἐμὲ καὶ γενέταν ἐμὸν ἤλυϑε 
δόμων πολυπόνοις ἀνάγκαιο. 

ΧΟ. καὶ μὴν ὅδε σὸς σύγγονος ἕρπει 

993 γεραστίαις «ἢ 994 ἠϊόσιν O, ἠόσιν S cum Hesychio 99 
ἐμοῖσιν Hermann 997 τόκου om. B suppl. b | versus fort. post 1000 
transponendus 998 χρυσόμαλον B.E | 998sq. ὁπότε γένετο B ES (ὁπότ᾽ 
ἐγένετο ἢ 999 ὀλοὸν semel OS, bis ali libri 1000 "4ro£oc] Porson, 
&ro£og libri | ἱπποβώτα] Dindorf, ἱπποβότα Aa B EG, ἱπποβάτα L 
1001 τό τε πτερωτὸν E S, τό vs πτερωτὸν yg. τὸ τέτρωρον Á, τὸ τέτρω- 
ρον et in marg. yo. τό τε πτερωτόν à, τὸ πτερωτὸν D 1002 ἁλίου] 
Porson, ἀελίου libri (etiam LL) 1003 ἕσπερον aL, Hesych. ἕσπερον 
κέλευθον τὴν {πρὸς vel ig!» ἑσπέραν ὁδόν, Phot. ἕσπερον κέλευϑον᾽ 
ἑσπέριον, ἐπὶ δυσμὰς ὁδόν, unde τὰν προσέσπερον Hartung, τάν zo9' 
ἕσπερον Weil 1004 sq. προσαρμόσας D, προσαρμόσασα corr., sed « 
denuo delevit b, προσαρμόσας ceteri (πρὸς ἁρμόσας 17) | προσαρμόσασ᾽ 
οἰόπωλον Weil 1005 δράμημα a.E, δραμήματα A, δρόμημα ceteri | 
πελειάδος Eustath. in Od. p. 1718, 7, πλειάδος OS 1006 ἄλλην 

A ES | μεταβάλλει cum ras. super λλεν .E, fort. μετέβασεν 1007 fort. 
ἀμείβονται. ϑάνατοι 1009 κρήσσης Β 1011 γενέταν B, ysvítqv 
ceterl| ἦλϑε B 1012 σὺν post δόμων habet L, om. A Ba. EG, addidit 
ba? | πολυστόνοις α 1013 ὧδε AE, ὧδε B 



OPEXTHX 41 

ψήφῳ ϑανάτου κατακυρωϑ είς, 

ὅ τε πιστότατος πάντων Πυλάδης, 

ἰσάδελφος ἀνήρ. 1015 

ἰϑύνων νοσερὸν κῶλον Ὀρέστου. 

ποδὶ κηδοσύνῳ παράσδειρος. 

HA. οἱ ἐγώ" πρὸ τύμβου γάρ σ᾽ δρῶσ᾽ ἀναστένω. 

ἀδελφέ, καὶ πάροιϑε νερτέρου πυρᾶς. 

οὗ ἐγὼ μάλ᾽ αὖϑις" ὥς σ᾽ ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασιν 1020 
πανυστάτην πρόσοψιν ἐξέστην φρενῶν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐ σῖγ᾽ ἀφεῖσα τοὺς γυναικείους γόους 
στέρξεις τὰ κρανϑέντ᾽ ; οἰκτρὰ μὲν τάδ᾽, ἀλλ᾽ ὕμως 
[φέρειν σ᾽ ἀνάγκη τὰς παρεστώσας τύχας. 

HA. καὶ πῶς σιωπῶ; φέγγος εἰσορᾶν θεοῦ 1095 

τόδ᾽ ovx£0' ἡμῖν τοῖς ταλαιπώροις μέτα. 

OP. σὺ μή μ᾽ ἀπόκτειν᾽ " ἅλις ἀπ’ ᾿4ργείας χερὸς 
τέϑνηχ᾽ ὁ τλήμων᾽ τὰ δὲ παρόντ᾽ ξα κακά. 

HA. ὦ μέλεος ἥβης σῆς, Ὀρέστα, καὶ πότμου 
ϑανάτου τ᾽ ἀώρου. ξῆν ἐχρῆν σ᾽, ὅτ᾽ οὐκέτ᾽ εἶ. 1030 

OP. μὴ πρὸς ϑεῶν μοι περιβάλῃς ἀνανδρίαν, 

ἐς δάκρυα πορϑμεύουσ᾽ ὑπομνήσει κακῶν. 
HA. ϑανούμεϑ᾽" οὐχ οἷόν τε μὴ οὐ στένειν κακά. 

πᾶσιν γὰρ οἰκτρὸν ἡ φίλη ψυχὴ βροτοῖς. 

1016 ἰϑύνων] ἐξιϑύνων (malim ἐξευϑύνων), deleto nomine Ὀρέστου 
quod duo rec. libri omittunt, Elmsley, fort. νωμῶν 1017 παρα- 
συρος, scripto e, super v, E 1018 σ᾽ om. E 1019 πάροιϑεν L | 
νερτέρου AÁBa EG, o in o et v mut. in v (i.e. νερτέρων) a?, νερ- 
τέρας L 1020 ὥς σ᾽ ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασιν] Porson, ὡς ἰδοῦσα σ᾽ ἐν ὄμ- 
μασιν AaL, yo. ὡς ἰδούσας ὄμμασιν in marg. A, ὡς ἰδοῦσά σ᾽ ὄμμασι 
B, ὡς ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι EG 1021 ἐξέστιν A, ἐξέστην A? 1022 γυ- 
ναικίους A, γυναικείους A? | λόγους yo. γόους A, λόγους ceteri 
1023 χρανϑέντ᾽ Ea, κραϑέντ᾽ ABS, κρανϑέντ᾽ A? τάδ᾽ om. G 
1024, quem non habuit schol. qui scripsit: λείπει τὸ δεῖ φέρειν. τινὲς 
δὲ γράφουσιν οἰκτρὰ μέν, ἀλλ᾽ ὅμως φέρε, delevit Kirchhoff 1020 ὅτ᾽ 
οὐκέϑ᾽ Musgrave 1027 μὴ σύ L | ἅλις ὑπ᾽ recentiores libri 
1028 τλάμων L 1030 £v σ᾽ ἐχρῆν F, fort. ξῆν σε χρῆν | yo. ὅτ᾽ 
οὐκέτι A 1031 μου A | περιβάλεις B | ἀνανδρία Α 1032 ὑπομνή- 
σει}] Musgrave, ὑπόμνησιν libri 1033 οὐ om. libri, addidit Herwerden 

1034 πᾶσι A BG | οἰκτρὸν] εὐκτὸν F. Gu. Schmidt 
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OP. τόδ᾽ ἦμαρ "uiv κύριον" δεῖ δ᾽ ἢ βρόχους 1035 
ἅπτειν κρεμαστοὺς ἢ ξίφος ϑήγειν χερί. 

HA. σύ νύν w, ἀδελφέ, μή τις ᾿4ργείων κτάνῃ 

ὕβρισμα ϑέμενος τὸν "Ayau£uvovog γόνον. 

OP. ἅλις τὸ μητρὸς αἷμ᾽ ἔχω" σὲ δ᾽ οὐ κτενῶ, 
ἀλλ᾽ αὐτόχειρι ϑνῇσχ᾽ ὅτῳ βούλει τρόπῳ. 1040 

HA. ἔσται τάδ᾽" οὐδὲν σοῦ ξίφους λελείψομαι. 

ἀλλ᾽ ἀμφιϑεῖναι σῇ δέρῃ ϑέλω χέρας. 

OP. τέρπου κενὴν ὄνησιν. εἰ τερπνὸν τόδε 

ϑανάτου πέλας βεβῶσι, περιβαλεῖν χέρας. 

HA. ὦ φίλτατ᾽, ὦ ποϑεινὸν ἥδιστόν τ᾽ ἔχων 1045 
τῆς σῆς ἀδελφῆς ὄνομα καὶ ψυχὴν μίαν. 

OP. ἔκ τοί u' ἔτηξας᾽ καί σ᾽ ἀμείψασϑαι ϑέλω 

φιλότητι χειρῶν. τί γὰρ ἔτ᾽ αἰδοῦμαι τάλας; 
ὦ στέρν᾽ ἀδελφῆς, ὦ φίλον πρόσπτυγμ᾽ ἐμοί, 

τάδ᾽ ἀντὶ παίδων καὶ γαμηλίου λέχους 1050 

[προσφϑέγματ᾽ ἀμφὶ τοῖς ταλαιπώροις πάρα]. 
HA. φεῦ: | 

πῶς ἂν ξίφος νὼ ταὐτόν. εἰ ϑέμις, κτάνοι 
Ἁ M / 3. ny ’ , 

xoi μνῆμα δέξαιϑ' ἕν. κέδρου τεχνάσματα; 

OP. ἥδιστ᾽ ἂν εἴη ταῦϑ'᾽ " ὁρᾶς δὲ δὴ φίλων 

ὡς ἐσπανίσμεϑ'᾽, ὥστε κοινωνεῖν τάφου. 1055 
HA. οὐδ᾽ sig! ὑπὲρ σοῦ, μὴ ϑανεῖν σπουδὴν ἔχων. 

Μενέλαος ὁ κακός, ὃ προδότης τοὐμοῦ πατρός; 

1036 κρεμμαστοὺς LL | ϑίγειν A 1037 σύ νυν] Scaliger, σὺ 
νῦν OS | w om. E 1038 τὸν] τὴν Hermann | yóvov yo. δόμον AB, 
cfr. schol. γράφεται καὶ δόμον. οὕτως γοῦν καὶ Καλλίστρατός φησιν 
᾿Δριστοφάνη γράφειν. Jj ye. μὴ ἐνυβρίσης σὺ τῷ ἀγαμέμνονος γόνῳ in 
marg. ὦ 1089 αἷμ᾽ - ἐγὼ σὲ δ᾽ οὐ (vel δέ σ᾽ οὐ) recentiores libri | 
κτανῶ (xvcvOt) OS [1040 αὐτόχειρ DB, αὐτόχειρι b | ϑνήσκ᾽ LL | τρόπῳ] 
μόρῳ Nauck 1041 fort. τοῦ] 3ashiontl B sed λή in ras. scr. b, 
jj in sí corr. m. rec. 1043 sq. ἢ τερπνὸν . . χέρας: F. Gu. Schmidt 
1046 τῆς σῆς ἀδελφῆς ὄνομα] fort. ἀδελφέ, χρωτὸς πνεῦμα, cfr. Tro. 758 

1047 μ᾽ ἔτηξας] Bothe, us τήξεις libri | ϑέλω] fort. ποϑῶ 1048 χειρῶν 
G, χερῶν mut. in χειρῶν E, χερῶν ceteri | post hunc v. duos Electrae 
versus intercidisse suspicatur Kirchhoff 1049 πρόπτυγμ᾽ A | ἐμοί] 
Nauck, ἐμὸν libri — 1050 τίδ᾽ A, τάδ᾽ A?, τόδ᾽ Weill | λέγχους E, fort. 
τέλους, cfr. Aesch. Eum. 838 1051 προσφέγματ᾽ A, προσφϑέγματ᾽ 
A? ἀμφοῖν τοῖν ταλαιπώροιν Lobeck | πάρα EL, ἄρα Aa.B (superscr. 
yo. καὶ μέτα in A), πάρα AÁ?a?b, μετά G | versum delevit Nauck, 
cfr. 1026 1052 ταυτόν BL, τ᾽ οὐτόν G, ταυτόν g 1053 τέχνασμά 
rs Brunck 1056 ϑάνοις Nauck 
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OP. οὐδ᾽ ὄμμ᾽ ἔδειξεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σκήπτροις ἔχων 
τὴν ἐλπίδ᾽, ηὐλαβεῖτο μὴ σῴξειν φίλους. 
ἀλλ᾽ εἶ᾽ ὕπως γενναῖα κἀγαμέμνονος 1060 
δράσαντε κατϑανούμεϑ᾽ ἀξιώτατα. 

κἀγὼ μὲν εὐγένειαν ἀποδείξω πόλει, 
παίσας πρὸς ἧπαρ φασγάνῳ" σὲ δ᾽ αὖ χρεὼν 
ὅμοια πράσσειν τοῖς ἐμοῖς τολμήμασιν. 
Πυλάδη, σὺ δ᾽ ἡμῖν τοῦ φόνου γενοῦ βραβεύς, 1065 
καὶ κατϑανόντοιν εὖ περίστειλον δέμας 
ϑάψον τὲ κοινῇ πρὸς πατρὸς τύμβον φέρων. 
καὶ χαῖρ᾽ " ἐπ᾿ ἔργον δ᾽, ὡς ὁρᾷς, πορεύομαι. 

IIT. ἐπίσχες. ἕν μὲν πρῶτά σοι μομφὴν ἔχω. 
εἰ ξῆν μὲ χρήξειν σου ϑανόντος ἤλπισας. 1070 

OP. τί γὰρ προσήκει κατϑανεῖν σ᾽ ἐμοῦ μέτα; 
ΠΥ͂. ἤρου; τί δὲ ξῆν σῆς ἑταιρίας ἄτερ; 
OP. οὐκ ἔκτανες σὺ μητέρ᾽, ὡς ἐγὼ τάλας. 
ΠΥ. σὺν σοί ys κοινῇ ταὐτὰ καὶ πάσχειν us δεῖ. 
ΟΡ. ἀπόδος τὸ σῶμα πατρίδι, μὴ σύνϑνῃσκέ μοι. 1075 

col μὲν γὰρ ἔστι πόλις, ἐμοὶ δ᾽ οὐκ ἔστι δή, 
καὶ δῶμα πατρὸς καὶ μέγας πλούτου λιμήν. 
γάμων δὲ τῆς μὲν δυσπότμου τῆσδ᾽ ἐσφάλης, 
ἥν σοι κατηγγύησ᾽ ἑταιρίαν σέβων᾽ 
σὺ δ᾽ ἄλλο λέκτρον παιδοποίησαι λαβών, 1080 
κῆδος δὲ τοὐμὸν καὶ σὸν οὐκέτ᾽ ἔστι δή. 
ἀλλ᾽, ὦ ποϑεινὸν ὄμμ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς, 

1059 ηὐλαβεῖτο B, εὐλαβεῖτο ceteri 1060 six AE 1061 ἀξι- 
órcvw| in marg. yo. δεξιώτατα 4 1062 ἀποδεῖξαι A, ἀποδείξω A? et 
ceteri, etiam pap. Aegypt., qui fragmenta satis ampla versuum 1062— 90 
exhibet, cfr. Rev. de Philol. XIX (1895) p. 105 sqq. | πόλει et in marg. 
y0. πατρός Au, πόλει ceteri (etiam pap. Aegypt) | ἀποδεῖξαι ϑέλω 
Kirchhoff, fort. ἀποδεῖξαι ποϑῶ 1063 φασγάνῳ DB, φάσγανον ὃ 
1064 βουλεύμασι B, superscr. τολμήμασι b, βουλεύμασιν pap. Aegypt. 

1066 xorÜ«vórvrog mut. in κατϑανόντοιν L 1067 δὲ B 1068 χαῖρ᾽ 
in ras. scr. A? | πορεύομαι una vel duabus literis erasis et in marg. 
yo. πορεύομαι a 1069 πρῶτον L 1072 εἴρου mut. in ἤρον A | 
ἑταιρείας mut. in ἑταιρίας a E, ἑταιρείας etiam pap. Aegypt. 1073 yo. 
σὺ cod. Aug, σὴν OS 1074 τ᾽ αυτὰ a, ταῦτα ceteri | versus suspectus 
1075 πατρίδι] Bothe, πατρὶ libri (etiam pap. Aegypt.) 1076 ἔσται 
(corr. in ἔστι D). . ἔσται B | οὐκέτι δή E 1018 γάμου Β 1019 ἕται- 
ρείαν E et pap. Aegypt., mut. in ἑταιρίαν à 1081 κῆδός vs ES 
et pap. Aegypt. | ἔσται B 1082 ὄμμ᾽ B.L et pap. Aegypt., ὄνομ᾽ 

4 Euripides, Orestes. 
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χαῖρ᾽ οὐ γὰρ ἡμῖν ἔστι τοῦτο, σοί yt μήν" 

ot γὰρ ϑανόντες χαρμάτων τητώμεϑα. 

IIT. ἢ πολὺ λέλειψαι τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. 1085 
μήϑ᾽ αἷμά μου δέξαιτο κάρπιμον πέδον, 

μὴ λαμπρὸς αἰϑήρ,. εἴ σ᾽ ἐγὼ προδούς ποτε 

ἐλευϑερώσας τοὐμὸν ἀπολίποιμί δε. 

καὶ συγκατέκτανον ydg, οὐκ ἀρνήσομαι, 

καὶ πάντ᾽ ἐβούλευσ᾽ ὧν σὺ νῦν τίνεις δίκας" 1090 

καὶ ξυνϑανεῖν οὖν δεῖ μὲ σοὶ καὶ τῇδ᾽ ὁμοῦ. 
ἐμὴν γὰρ αὐτήν, ἧς λέχος ἐπήνεσα, 

κρένω δάμαρτα᾽ τί γὰρ ἐρῶ κἀγώ ποτε 

γῆν ΖΔελφίδ᾽ ἐλθὼν Φωκέων ἀκρόπτολιν, 

ὃς πρὶν μὲν ὑμᾶς δυστυχεῖν φίλος παρῆ., 109ὅ 
νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ εἰμὶ δυστυχοῦντί σοι φίλος; 
οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν κἀμοὶ μέλει. 
ἐπεὶ δὲ κατϑανούμεϑ', ἐς χοινοὺς λόγους 
ἔλθωμεν, ὡς ἂν Μενέλεως συνδυστυχῇ. 

OP. à φίλτατ᾽, εἰ γὰρ τοῦτο κατϑάνοιμ᾽ ἰδών. 1100 
IIT. πιϑοῦ νυν, ἄμμεινόν τε φαδσγάνου τομάς. 

ΟΡ. μενῶ. τὸν ἐχϑρὸν εἴ τι τιμωρήσομαι. 

IIT. σίγα vvv: ὡς γυναιξὶ πιστεύω βραχύ. 

OP. μηδὲν τρέσῃς τάσδ᾽ ὡς πάρεισ᾽ ἡμῖν φίλαι. 
IIT. Ἑλένην κτάνωμεν, Μενέλεῳ λύπην πικράν. 1105 

OP. πῶς; τὸ γὰρ ἕτοιμον ἔστιν, εἴ γ᾽ ἔσται καλῶς. 

ceteri | inter hune et proximum v. spatium unius versus vacuum in JE 
1085 zov A, πολὺ A?B, που ceteri 1086 μὴ σῶμα μου Jortin, 

fort. μὴ σάρκα μου, cfr. Hipp. 1081 1087 μήτε DB, corr. in μὴν b | 
αἰϑήρ vs πνεῦμα λαμπρός, εἰ προδούς c ἐγώ DBurges, fort. μὴ λαμπρὸς 
αἰϑὴρ πνεῦμ᾽, ἐγὼ προδούς ποτ᾽ si, cfr. schol. μήτε τὸ σῶμά μου, 
φησίν, ἀποθανόντος ἡ γῆ παραδέξαιτο μήτε εἰς αἰϑέρα ἡ ἐμὴ ψυχὴ 
χωροίη 1088 ἀπολείποιμι AaL 1090 νῦν om. B, supplevit ὃ 
1091 οὖν om. EG, supplevit g | μὲ δεῖ Β 1092 λέχος γ᾽ recen- 
liores, ys λέχος Porson | ἧς λέχος συνήνεσα Hermann, ἧς λέχος 
κατήνεσας Paley 1098 γὰρ ἐγὼ B, corr. in γὰρ b | κἀγώ LL, καλόν 
ceteri 1094 γῆν] τὴν F' | Φωκέων τ᾽ Paley | ἀκρόπολιν OS 109ὅ παρῆν 
libri 1097 μέλλει Β 1098 ἐς hic A 1099 δυστυχῇ B, λείπει 
σὺν superscr. b 1100 ἦ γὰρ G 1101 πείϑου 1, | vvv L, viv 
ceteri | &uswov, scripto νὰ super &, A, &uuswov A?, ἀνάμεινον ceteri 

1102 τι om. 1, 1103 vvv L, νῦν ceteri 1104 πάρες 4, παάρεϊσι 45 
1106 ἕτοιμον ἔστιν] fort. ἐμὸν πρόϑυμον, cfr. Med. 178, Iph. T. 1023 | 
ἔσται καλῶς] ἐν εὐμαρεῖ Heimsoeth cl. schol. εἰ ἔσται εὐμαρῶς τὸ κτεῖναι 
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1107 δόμοισι E (δὲ om. F) | δὲ] γὰρ B 

OPEZTHX 

σφάξαντες. ἐν δόμοις ὃὲ κρύπτεται σέϑεν. 
μάλιστα: καὶ δὴ πάντ᾽ ἀποσφραγίζεται. 

ἀλλ᾽ οὐκέϑ'. “Ἧιδην νυμφίον κεκτημένη. 
καὶ πῶς; ἔχει γὰρ βαρβάρους ὀπάονας. 

τίνας; Φρυγῶν γὰρ οὐδέν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγώ. 

οἵους ἐνόπτρων καὶ μύρων ἐπιστάτας. 
τρυφὰς γὰρ ἥκει δεῦρ᾽ ἔχουσα Τρωικάς; 
ὥσϑ᾽ Ἑλλὰς αὐτῇ σμικρὸν οἰκητήριον. 
οὐδὲν τὸ δοῦλον πρὸς τὸ μὴ δοῦλον γένος. 

καὶ μὴν τόδ᾽ ἔρξας δὶς ϑανεῖν οὐχ ἅἄζξομαι. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μήν, σοί γε τιμωρούμενος. 

τὸ πρᾶγμα δήλου καὶ πέραιν᾽, ὅπως λέγεις. 

ἔσιμεν ἐς οἴκους δῆϑεν ὡς ϑανούμενοι. 

ἔχω τοσοῦτον. τἀπίλοιπα δ᾽ οὐκ ἔχω. 

γόους πρὸς αὐτὴν ϑησόμεσϑ᾽ ἃ πάσχομεν. 

ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαί γ᾽ ἔνδοϑεν κεχαρμένην. 
καὶ νῶν παρέσται ταῦϑ'᾽ ἅπερ κείνῃ τότε. 

ἔπειτ᾽ ἀγῶνα πῶς ἀγωνιούμεϑα; 

κρύπτ᾽ ἐν πέπλοισι τοισίδ᾽ ἕξομεν ξίφη. 

πρόσϑεν δ᾽ ὀπαδῶν τίς ὄὕλεϑρος γενήσεται; 

ἐχκλήσομεν σφᾶς ἄλλον ἄλλοσε στέγης. 

καὶ τόν γε μὴ σιγῶντ᾽ ἀποκτείνειν χρεών. 
εἶτ᾽ αὐτὸ δηλοῖ τοὔργον oi τείνειν χρεών. 
"EAévqv φονεύειν" μανϑάνω τὸ σύμβολον. 

ἔγνως" ἄκουσον δ᾽ ὡς καλῶς βουλεύομαι. 
&í μὲν γὰρ ἐς γυναῖκα σωφρονεστέραν 

51 

1110 

1115 

1120 

1125 

1130 

1107 sq. fort. σφάξαν- 
veg; ἐν δόμοις δ᾽ ἀποσφραγίξεται, ceteris et versu 1109 deletis, cfr. 
Here. 53 1112 οἴους A | κατόπτρων Ael. H. A. VIL 96 11138 sq. su- 

1114 αὐτὴ L | μικρὸν E [ ἡβητήριον Naber 1116 ἔρξας L| , Specti 

οὐχ ἅἄξζομαι & E, οὐ χάζομαι a? et ceteri 
σοι A? 
BES 

1117 ἐγώ μιν G | σύ A, 
1119 εἰς G. 1191 γόοις B, corr. in γόους b | ϑησόμεϑ᾽ 

1122 ὥστε δακχρύσαι γ᾽ L | ἐκδακρύειν D, corr. in ἐκδακρύσαι b, 
ἐνδακχρῦσαι E ἐκδακρῦσαί σφ᾽ Hartung | ἔνδον G | κεχαρμένην B, κε- 
χαρμένη b 1193 νὼ G, νῶϊν ceteri | ὅπερ DB, corr. in ἅπερ b, fort. 
To" ὅπερ 1125 τοῖσιν E | τοῖσδ᾽ ἐφέξομεν L 1197 ἐκκλήσομεν 
Aa, ἐκχλείσομεν ceteri (ἐγκλείσομεν S) | ἄλλος ἄλλον ἐν στέγαις B 
1129 εἶτ᾽ αὐτό γε τοὖργον E | οἵ mut. in 7 G | χτείνειν LL | οἵ [τείνειν 
χρεών] Kirchhoff, fort. οἵ τείνει λόγος 
λεύσομαι a, βεβούλευμαι Τ᾽, unde ὡς βεβούλευμαι καλῶς Hermann 

1181 δ᾽ om. A, 9" E | βου- 



52 ETPIIIAOT 

ξίφος μεϑεῖμεν, δυσκλεὴς ἂν ἦν góvog 

νῦν δ᾽ ὑπὲρ ἁπάσης Ελλάδος δώσει δίκην, 
ὧν πατέρας ἔκτειν᾽, ὧν δ᾽ ἀπώλεσεν τέκνα, 118 

νύμφας τ᾽ ἔϑηκεν ὀρφανὰς ξυναόρων. 
ὀλολυγμὸς ἔσται, πῦρ T ἀνάψουσιν ϑεοῖς, 

σοὶ πολλὰ κἀμοὶ κέδν᾽ ἀρώμενοι τυχεῖν, 

κακῆς γυναικὸς οὕνεχ᾽ ciu ἐπράξαμεν. 
ὁ μητροφόντης δ᾽ οὐ χαλῇ ταύτην κτανών. 1140 

ἀλλ᾽ ἀπολιπὼν τοῦτ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον πεσῇ. 

Ἑλένης λεγόμενος τῆς πολυκτόνου φονεύο. 

οὐ δεῖ ποτ᾽ οὐ δεῖ Μενέλεων μὲν εὐτυχεῖν, 

τὸν σὸν δὲ πατέρα καὶ δὲ κἀδελφὴν ϑανεῖν., 

μητέρα τ᾽ ἐῶ τοῦτ᾽" οὐ γὰρ εὐπρεπὲς λέγειν 114 
δόμους δ᾽ ἔχειν σοὺς δι᾿ ᾿Ζγαμέμνονος δόρυ 
λαβόντα νύμφην᾽ μὴ γὰρ οὖν ξῴην ἔτι, 
ἣν μὴ x ἐκείνῃ φάσγανον σπασώμεϑα. 

ἣν δ᾽ οὖν τὸν Ἑλένης μὴ κατάσχωμεν φόνον, 
πρήσαντες οἴκους τούσδε κατϑανούμεϑα. 1180 

ἑνὸς γὰρ οὐ σφαλέντες ἕξομεν κλέος. 

καλῶς ϑανόντες ἢ καλῶς σεσωμένοι. 

ΧΟ. πάσαις γυναιξὶν ἀξία στυγεῖν ἔφυ 

ἡ Τυνδαρὶς παῖς. ἣ κατήσχυνεν λέχος. 

OP. φεῦ" 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρεῖσσον ἢ φίλος σαφής. 1155 

οὐ πλοῦτος, οὐ τυραννίς" ἀλόγιστον δέ τι 

τὸ πλῆϑος ἀντάλλαγμα γενναίου φίλου. 

1133 φόβος E 1184 δώσει] fort. τίσει, — 1135 fort. χὥν πατέρας | 
ἔκτανεν Fi. e. ἔκταν᾽ | δ᾽] τ᾽ B | ἀπώλεσε BEL | 1131—39 suspecti 
1137 δ᾽ ἔσται LE, unde ὀλόλυγμα δ᾽ ἔσται Hermann | ἀνάψουσι BS 
(ἀνάψουσιν [) 1189 ἐπράξαμεν DB, sed ἕα in ras. scr. ὃ 1140 ὁ 
om. L, add. | 1142 γενόμενος B 1148 ποτ᾽] γὰρ Paley — 1144 τὸν 
om. L, add. | 1145 μητέρα δ᾽ in rec. libro | τοῦτο L | versum delebat 
Hartung, etiam 1146—48 suspecti (unum 1148 delet etiam Oeri) 
1146 δόμους τ᾽ B | δορὸς Schenkl 1148 ᾽πι ᾽κείνῃ Β', ᾽πι κείνῃ LL | 

σπασώμεϑα])] Kirchhoff, σπασόμεϑα B, σπάσω μέλαν ceteri 1149 si 
δ᾽ οὖν G, ἣν δ᾽ αὖ F' 1161 ἑνὸς] δυοῖν Nauck 1102 σεσωσμένοι libri 

1154 χατήσχυνε AB, κατήσχυνεν mut. in κατήσχυνε a | λέχος B, 
γένος ceteri 1155 σαφής yo. καὶ ἀληϑής .A, σαφής et in marg. 
ἀντὶ ἀληϑής a, ἀληϑής h 1157 πλῆϑος] fort. κῆδος | ἀντάλαγμα B | 
ysvotov A 



OPEXTHE 58 

σὺ γὰρ τά τ᾽ εἰς Αϊἴγισϑον ἐξηῦρες κακὰ 

καὶ πλησίον παρῆσϑα κινδύνων ἐμοί, 

νῦν v' αὖ δίδως μοι πολεμίων τιμωρίαν 1100 
κοὐκ ἐκποδὼν si. παύομαί σ᾽ αἰνῶν, ἐπεὶ 
βάρος τι κἀν τῷδ᾽ ἐστίν, αἰνεῖσϑαι λίαν. 
a IX M , 3 , M * ἐγὼ δὲ πάντως ἐκπνέων ψυχὴν ἐμὴν 

δράσας τι χρήξω τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ϑανεῖν, 

ἵν᾽ ἀνταναλώσῳ μὲν οἵ μὲ προύδοσαν, 1165 
στένωσι δ᾽ οἵπερ κἄμ᾽ ἔϑηκαν ἄϑλιον. 
"Ayau£uvovóge τοι παῖς zéqvy , ὃς ᾿Ελλάδος 
ἦρξ᾽ ἀξιωθείς, οὐ τύραννος. ἀλλ᾽ ὅμως 
ῥώμην ϑεοῦ τιν᾽ ἔσχ᾽ ̓  ὃν οὐ καταισχυνῶ 

δοῦλον παρασχὼν ϑάνατον, ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως 1170 
ψυχὴν ἀφήσω. Μενέλεων δὲ τίσομαι. 
ἑνὸς γὰρ εἰ λαβοίμεϑ'᾽ εὐτυχοῖμεν ἄν, 
εἴ ποϑὲν ἄξελπτος παραπέσοι σωτηρία 

κτανοῦσι μὴ ϑανοῦσιν" εὔχομαι τάδε. 

εἰ μὴ γένοιτο δ᾽, ἡδὺ καὶ διὰ στόμα 1175 
πτηνοῖσι μύϑοις ἀδαπάνως τέρψαι φρένα. 

HA. ἐγώ, κασίγνητ᾽, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἔχειν δοκῶ, 
σωτηρίαν σοὶ τῷδέ τ᾽ ἐκ τρίτων τ᾽ ἐμοί. 

ΟΡ, ϑεοῦ λέγεις πρόνοιαν. ἀλλὰ ποῦ τόδε; 

ἐπεὶ τὸ συνετόν γ᾽ οἶδα σῇ ψυχῆ παρόν. 1180 
HA. ἄκουε δή vvv: καὶ σὺ δεῦρο νοῦν ἔχε. 
OP. λέγ᾽. ὡς τὸ μέλλειν ἀγάϑ᾽ ἔχει τιν᾽ ἡδονήν. 
HA. ἭἝλένης κάτοισϑα ϑυγατέρ᾽; εἰδότ᾽ ἠρόμην. 
OP. οἶδ᾽, ἣν ἔϑρεψεν “Ἑρμιόνην μήτηρ ἐμή. 

1158 ἐξεῦρες libri 1159 παρίστα D | κακὸν ἐμόν h. 1160 νῦν 
δ᾽ G 1161 ἐμποδὼν G παύομαι] scripsi, παύσομαι libri 1162 xol 

τόδ᾽ Stob. fl. 14, 6 1164 ἐμοὺς om. «, supplevit a? 1165 ἀντανα- 
λώσω uiv E, ἀνταναλώσομεν B, corr. in ἀνταναλώσω uiv b, ἀνταναλώσο- 
μὲν ceteri 11600 L, 9 1 1167 πέφυκ᾽ BEL (πέφυχ᾽ ὃ 
1168 ἦρχ᾽ Bothe 1169 ἔσχ᾽] Barnes, ἔσχεν libri, ἔσχον h, fort. εἶχ᾽ 

1170 ἐλεύϑερος Nauck 1172 λαβοίμεϑ'᾽ L, λάβοιμεν | | versum 
delet, φεῦ eius loco interponens, E. Bruhn 1174 χτανοῦσιν οὐ Bl 

1175 εἰ μὴ γένοιτο δ᾽] scripsi, ὃ βούλομαι γὰρ libri 1176 τέρψω 
(corr. in τέρψαι b) φρένας B 1178 τῷδέ γ᾽ B | τῶδε τὲ, τρίτον ἐμοί 
KE, τῶδέ τε τρίτον τ᾽ ἐμοί S 1179 λέγοις E 1180 γ᾽ om. recen- 
tiores libri | παρών G 1181 δὴ νῦν OS 1182 τὸ μέλλειν L, τὸ 
λέγειν 1(΄, τὸ μελετᾶν Heimsoeth 1183 ἢ εἰδότ᾽ ἠρόμην; Kirchhoff 
1184 ἐμοὶ G 
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HA. αὕτη βέβηκε πρὸς Κλυταιμήστρας τάφον. 1185 

OP. τί χρῆμα δράσουσ᾽ ; ὑποτιϑεῖς τίν᾽ ἐλπίδα; 
HA. χοὰς κατασπείσουσ᾽ ὑπὲρ μητρὸς τάφου. 
ΟΡ καὶ δὴ τί μοι τοῦτ᾽ εἶπας ἐς σωτηρίαν; 
HA. συλλάβεϑ'᾽ ὅμηρον τήνδ᾽, ὅταν στείχῃ πάλιν. 
ΟΡ τίνος τόδ᾽ εἶπας φάρμακον τρισσοῖς φίλοις; 1190 

HA. Ἑλένης ϑανούσης, ἤν τι Μενέλεώς σε δρᾷ 

ἢ τόνδε κἀμέ" πᾶν γὰρ ἕν φίλον τόδε" 

λέγ᾽ ὡς φονεύσεις ᾿Ερμιόνην" ξίφος δὲ χρὴ 
δέρῃ πρὸς αὐτῇ παρϑένου σπάσαντ᾽ ἔχειν. 

κἂν μέν os σῴζῃ μὴ ϑανεῖν χρήξων κόρην 1195 

Μενέλαος. ᾿Ελένης πτῶμ᾽ ἰδὼν ἐν αἵματι. 
μέϑες πεπᾶσϑαι πατρὶ παρϑένου δέμας" 
ἣν δ᾽ ὀξυϑύμου μὴ κρατῶν φρονήματος 

κτείνῃ 66, καὶ σὺ σφάξζε παρϑένου δέρην. 

καί νιν δοκῶ, τὸ πρῶτον ἣν πολὺς παρῇ. 1200 

χρόνῳ μαλάξειν σπλάγχνον" οὔτε γὰρ ϑρασὺς 

οὔτ᾽ ἄλκιμος πέφυκε. τήνδ᾽ ἡμῖν ἔχω 
σωτηρίας ἔπαλξιν. εἴρηται λόγος. 

OP. ὦ τὰς φρένας μὲν ἄρσενας κεκτημένη, 

τὸ σῶμα δ᾽ ἐν γυναιξὶ ϑηλείαις πρέπον. 1205 

ὡς ἀξία ξῆν μᾶλλον ἢ ϑανεῖν ἔφυς. 

Πυλάδη, τοιαύτης ἄρ᾽ ἁμαρτήσῃ τάλας 
γυναικὸς ἢ ζῶν μακάριον κτήσῃ λέχος. 

ΠΥ͂. εἰ γὰρ γένοιτο, Φωκέων δ᾽ ἔλϑοι πόλιν 

καλοῖσιν ὑμεναίοισιν ἀξιουμένη. 1210 

OP. ἥξει δ᾽ ἐς οἴκους ᾿Ερμιόνη τίνος χρόνου; 

1185 χκλυταιμνήστρας libri 1186 ὑποτιϑεὶς 4, ὑποτιϑεῖς A?, 
ὑποτιϑεὶς mut. in ὑποτίϑεις LL, ὑποτίϑεις «DB, ὑποτίϑης 0G, ὑπο- 
τιϑεῖσα E 1187 κατασπείσασ᾽ B | τάφου AB, τάφῳ a EG, τάφον L, 
fort. μητρὸς φίλης 1188 εἶπες ELb 1189 ξυλλάβεϑ'᾽ 1, 1190 τίνος 
A, τίν᾽ δὴ A? | εἶπες .L 1192 πᾶσι γὰρ S | ἕν φίλον et in marg. 
ἐν φίλοις à | φίλοις E 1193 φονεύσης BG 1196 Μενέλαος] ed. 
Brubach., μενέλεως libri| ἑλένης ex ἑλένην factum in A | versum delet 
Nauck . 1197 πεπτᾶσϑαν A, πεπᾶσϑαι A? 1198 κἂν δ᾽ B, in marg. 
ἣν δ᾽ b 1199 σφάξε G 1200 παρῆν a, ῥυῇ Nauck 1201 μα- 
λάξει AE 1204 ἄρσενας LL, ἄρσενος l, ἄρσενος etiam Stob. fl. 67,7 | 
post 1204 evulsis folis octo periere v. 1205—1505 im B 1207 ἂρ 
vel ἄρ᾽ libri 1208 om. G, supplevit g | ἢ 4, 7; A, ἡ aE, 5 S 
1910 fort. ὑμεναίοισι δεξιουμένην 
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ὡς τἄλλα γ᾽ εἶπας. εἴπερ εὐτυχήσομεν. 
κάλλισϑ'᾽, ἑλόντες σκύμνον ἀνοσίου πατρός. 

HA. καὶ δὴ πέλας νιν δωμάτων εἶναι δοκῶ" 
τοῦ γὰρ χρόνου τὸ μῆκος αὐτὸ συντρέχει. 1215 

OP. καλῶς" σὺ μέν vov, σύγγον᾽ ᾿Ηλέκτρα, δόμων 
πάρος μένουσα παρϑένου δέχου πόδα, 

φύλασσε δ᾽ ἤν τις. πρὶν τελευτηϑῇ φόνος. 
ἢ ξύμμαχός τις ἢ κασίγνητος πατρὸς 

ἐλϑὼν ἐς οἴκους φϑῇ. γέγωνέ τ᾽ ἐς δόμους, 1290 

ἢ σανίδα παίσασ᾽ ἢ λόγους πέμψασ᾽ ἔσω" 
ἡμεῖς δ᾽ ἔσω στείχοντες ἐπὶ τὸν ἔσχατον 
ἀγῶν᾽ ὁπλιξώμεσϑα φασγάνῳ χέρας. 

Πυλάδη: σὺ γὰρ δὴ συμπονεῖς ἐμοὶ πόνους. 

ὦ δῶμα ναίων νυκτὸς ὀρφναίας πάτερ, 1925 

καλῶ 6 Ὀρέστης παῖς σὸς ἐπίκουρον μολεῖν 

[τοῖς δεομένοισι. διὰ σὲ γὰρ πάσχω τάλας 
ἀδίκως" προδέδομαι δ᾽ ὑπὸ κασιγνήτου σέϑεν, 

δίκαια πράξας" οὗ ϑέλω δάμαρϑ'᾽ ἑλὼν 
κτεῖναι" σὺ δ᾽ ἡωῖν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ.] 1280 

HA. ὦ πάτερ, ἱκοῦ δῆτ᾽, εἰ κλύεις ἔσω χϑονὸς 

τέχνων καλούντων, ov σέϑεν ϑνήσκουσ᾽ ὕπερ. 
ΠΥ͂. ὦ συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ, κἀμὰς λιτάς, 

᾿Δγάμεμνον. εἰσάκουσον" ἔκσωσον τέκνα. 

OP. ἔκτεινα μητέρ᾽, HA. ἡψάμην δ᾽ ἐγὼ ξίφους. 1235 

|IIT. ἐγὼ δ᾽ ἐπεβούλευσα κἀπέλυσ᾽ ὄκνου} 

OP. δοί. πάτερ, ἀρήγων. HA. οὐδ᾽ ἐγὼ προύδωκά σε. 

OP. οὔκουν ὀνείδη τάδε κλύων ῥύδῃ τέχνα; 

1218 κάλλιστ᾽ AEL 1215 αὐτῇ L 1216 μέν vvv rec. libri, 
μὲν νῦν OS 1219 delet Herwerden 1220 τ᾽ εἰς δόμους (factum ex 
T ἐκ δόμων) E, τ᾽ εἰς δόμους G, δ᾽ εἰς δόμους a, v' ἐν δόμοις ΑΙ, 
1291 σανίδας a EL 1923 ὁπλιζόμεϑα A, ὁπλιξόμεσϑα E, ὁπλιξώ- 
μεϑα G 1223. 1224 inverso ordine leguntur in F 1224 delet 
Hermann 1226 χαλῶ] Cobet, καλεῖ 110 1227-- 80 delevit Nauck, 

efr. schol. ad v. 1229 ἐν τῷ ἀντιγράφῳ οὐ φέρονται οὗτοι οἱ ὃ ἴαμβοι, 
[καὶ] ἐν ἄλλῳ δέ 1927 δεομένοις A 1281 ἐγκλύεις pro εἰ κλ. LL 
1232 ϑνήσκουσ᾽ hic A 1233 καὶ ἑμᾶς λιτᾶς A, καὶ ἐμᾶς λιτᾶς L, 
καὶ ἐμὰς λιτὰς a.EG 1284 ἄκουσον G 1235 μητέρὰ AS | IIT. A, 
HA. A?, IIT. ceteri 1236 H4. A, IIT. A?, HA. ceteri | «&yo à 
ἐπεκέλευσα α, ἐγὼ δ᾽ ἐπενεκέλευσα Nauck (ἐπεγκέλευσα Musgrave) | 
versum delevi 1287 HA.] IIT. L 1238 ΟΡ. L, IIT. ceteri | ῥῦσαι S 
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HA. δακρύοις κατασπένδω σ᾽. OP. ἐγὼ δ᾽ οἴκτοισί γε. 
IIT. παύσασϑε, καὶ πρὸς ἔργον ἐξορμώμεϑα. 1240 

εἴπερ γὰρ εἴσω γῆς ἀκοντίζουσ᾽ ἀραί, 
κλύει. σὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ πρόγονε καὶ Ζίκης σέβας, 
δότ᾽ εὐτυχῆσαι τῷδ᾽ ἐμοί τε τῇδέ vc 

τρισσοῖς φίλοις γὰρ εἷς ἀγών, δίκη μία. 
[ἢ ξῆν ἅπασιν ἢ ϑανεῖν ὀφείλεται]. 1245 

HA. Μυκηνίδες ὦ φίλιαι, stroph. 
τὰ πρῶτα κατὰ Πελασγὸν ἔδος "4oysicv. 

ΧΟ. τίνα ϑροεῖς αὐδάν, πότνια; παραμένει 
γὰρ ἔτι Got τόδ᾽ ἐν Ζαναϊδῶν πόλει. 1250 

HA. στῆϑ᾽ o? μὲν ὑμῶν τόνδ᾽ ἁμαξήρη τρίβον, 
ot δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἄλλον οἶμον ἐς φρουρὰν δόμων. 

XO. τί δέ us τόδε χρέος ἀπύεις, 
ἔνεπέ μοι. qíAa. 

HA. φόβος ἔχει ue μή τις ἐπὶ δώμασι 1255 
σταϑεὶς ἐπὶ φοίνιον αἷμα 
πήματα πήμασιν ἐξεύρῃ. 

HMIX. χωρεῖτ᾽. ἐπειγώμεσϑ'᾽ " ἐγὼ μὲν οὖν τρίβον 
τόνδ᾽ ἐχφυλάξω, τὸν πρὸς ἡλίου βολάς. 

HMIX. καὶ μὴν ἐγὼ τόνδ᾽, ὃς πρὸς ἑσπέραν φέρει. 1260 
HA. δόχμιά vvv κόρας διάφερ᾽ ὀμμάτων 

ἐκεῖθεν ἐνθάδ᾽. εἶτα παλινσκοπιάν. 
XO. ἔχομεν ὡς ϑροεῖς. 1265 

HA. ἑλίσσετέ vvv βλέφαρον, antistr. 
κόρας διάδοτε διὰ βοστρύχων πάντα. 

1239 ΗΛ... ΟΡ] F. Gu. Schmidt, notas om. L, OP... ΗΔ. ceteri | 
es ES 1240 ἐξωρμώμεϑα A, Toe 75 m ἐξομώμεϑα E 
1241 γῆς εἴσω γῆς G 1242 Ζεῦ om. G | δίκας *: et mut. in δίκης G 

1243 δὸς L 1244 δίκη) τύχη F. Gu. Schmidt 1245 delevit 
Nauck 1246 μηκύνιδες É | φίλιαι] Hermann, φίλαι libri 1947 πρῶτ᾽ 
ἀνὰ Hartung | ἔδον LL, ἔδος | 1201 τήνδ᾽ L 1284 ἔνεπε rec. libri, 
ἔννεπε OS 1255 δώματι 11, 1256 ταϑεὶς L, σταϑεὶς l, συϑεὶς Har 
werden | φοίνιον] 'Triclinius, φόνιον libri 1957 ἐξάρῃ Herwordbh 
1258 XO. praefixit A? ἐπειγώμεσϑ' om. A E, éxevyóusco" L | 1259 τόνδε 
φυλάξω L | ἐκφυλάξω fecit ex ἐκφυλάσσω E 1260 ἐγὼ τὸν L 
1201. Π 1. δι ΠῚ δόχμια νῦν libri 1964 εἶτα παλινσκοπίαν A, εἶτα 
πάλιν σκοπιάν mut. in εἶτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλην σκοπιάν a E, εἶτ᾽ ἐπ᾽ ΧΩ σπο- 
πιάν δ' 1266 H4. om. 41, j ἑλίσσετε νῦν libri | βλέφαρα rec. libri 
1267 κόρας διάδοτε] Canter, κόραισι δίδοτε libri | βοτρύχων Dindorf | 
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δος 2 ὩΣ HMIX. ὅδε τις ἐν τρίβῳ [προσέρχεται]. τίς ὅδ᾽ ἄρ᾽ ἄμ- 

φὶ μέλαϑρον πολεῖ σὸν ἀγρότας ἀνήρ; 1270 
HA. ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, ὦ φίλαι" κεκρυμμένους 

ϑῆρας ξιφήρεις αὐτίκ᾽ ἐχϑροῖσιν φανεῖ. 
HMIX. ἄφοβος ἔχε" κενός. ὦ φίλα. 

στίβος ὃν οὐ δοκεῖς. 
HA. τί δέ; τό σὸν βέβαιον ἔτι μοι μένει; 1215 

δὸς ἀγγελίαν ἀγαϑάν τιν᾽, 

εἰ τάδ᾽ ἔρημα τὰ πρόσϑ᾽ αὐλᾶς. 
HMIX. καλῶς τά γ᾽ ἐνθένδ᾽. ἀλλὰ τἀπὶ σοῦ σκόπει" 

ὡς οὔτις ἡμῖν Ζαναϊδῶν πελάξεται. 

HMIX. ἐς ταὐτὸν ἥκεις" καὶ γὰρ οὐδὲ τῇδ᾽ ὄχλος. 1280 
HA. φέρε νυν ἐν πύλαισιν ἀκοὰν βάλω᾽ 

τί μέλλεϑ᾽ oí κατ᾽ οἶκον ἐν ἡσυχίᾳ; 
XO. σφάγια φοινίσσουοσ᾽. 1285 

HA. οὐκ εἰσακούουσ᾽" ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ κακῶν. 
ἄρ᾽’ ἐς τὸ κάλλος ἐκκεκώφωνται ξίφη; 

’ 3 /, EU e / τάχα τις Aoys(ov ἔνοπλος δρμήσας 
ποδὶ βοηδρόμῳ μέλαϑρα προσμίξει. 1290 
σχέψασϑέ νυν üuswov' οὐχ ἕδρας dydw: 
ἀλλ᾽ αἱ μὲν ἐνθάδ᾽, αἱ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἑλίσσετε. 

ΧΟ. ἀμείβω κέλευϑον σχοπεύουσ᾽ ἁπάντᾳ. ᾿ 1295 

πάντα L, πάντῃ ceteri 1269 προσέρχεται] πρόσεχε Seidler, τίς ὅδε 
Hermann, fort. πότνια 1271 &molóus0" A, ἀπωλόμεϑ'᾽ G | ἂρ Aa, 
ἂν EG | xsxovu£vag mut. in -ove A 1272 ἐχϑροῖσι A, ἐχϑρὸς mut. 
in ἐχϑροῖς a, ἐχϑροῖς si (mut. in ἢν) E, ἐχϑροῖς si L, ἐχϑροῖσιν εἰ G | 
φανῇ mut.in φανεῖ a, φανῆ EL . 1218 XO. 1, 1214 τρίβος Barthold | 
ὃν σὺ ES 1216 τιν᾽] Triclinius, τινά μοι libri 1278 XO. Aa.L, ἡμι 
praescr. αὐ ἐνθένδ᾽ recentiores libri, ἔνϑεν OS | và πί cov (corr. in 
co A?) A, τἀπὶ σοῦ EG, τὰ 'míco a, τἀπὶ σῶ L 1279 ΗΛ. 1, 
1280 ΧΟ. 1, 1281 personae nota erasa in .É | νυν] Barnes, νῦν 
libri 1284 ἁσυχίᾳ Dindorf 1285 XO. σφάγια φοινίσσουσ᾽ ] Kirch- 
hoff, σφάγια φοινίσσειν libri, schol. τινὲς γράφουσι σφαγίδα (σφραγίδα 
A) φοινίσσειν ὅ ἐστι τὴν μάχαιραν (μαχαιρίδα a) 1286 ΗΛ. om.aL | 
εἰσακούουσ᾽ .A, εἰσακούσουσ᾽ 45, εἰσακούουσ᾽ mut. in εἰσακούουσιν aE 

1281 ἂρ εἰ A | ἐκκεκώφηται AES et super m superscr. ων a, ἐκκε- 
κώφηται COrr. in ἐχκέκωφωται F, ἐκκεκώφηνται, Clem. Alex. Strom. II 
p.175, cfr. schol ἐὰν ἡ ἐκκεκχώφηται ἄνευ τοῦ ν.. ἐὰν δὲ ἦ ἐκκεκώ- 
φηνται. .᾿Δριστοφάνης δὲ γράφει ἐκκεκώφωνται ξίφη et Athen. V p. 1880 
πρὸς τὸ περιβόητον ἐκκεκωφωμένοι κάλλος 1289 ἔνοπλος recentiores 
libri, ἐν ὅπλοις OS — 1291 σχέψασϑε A, σκέψασϑαι A? | νῦν S | ἀγών] 
&xur Nauck 1292 ἐκεῖσε λεύσσετε J. M. v. Gent 1295 σκοπεύουσ᾽ 
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EAENH. 

ἰὼ Πελασγὸν "Aoyoe, ὄλλυμαι κακῶο. 
HMIX. ἠκούσαϑ'᾽ ; ἅνδρες χεῖρ᾽ ἔχουσιν ἐν φόνῳ. 
ΗΜΙ͂Χ. Ἑλένης τὸ κώκυμ᾽ ἐστίν. ὡς ἀπεικάσαι. 
HA. ὦ Διός, ὦ Διὸς ἀέναον κράτος, 

ἔλϑ᾽ ἐπίκουρος ἐμοῖσι φίλοισι πάντως. 1800 

Ε4. Μενέλαε, ϑνήσκω" σὺ δὲ παρών w οὐκ ὠφελεῖς. 
HA. | govevevse καίνετε 

ὔλλυτε. δίπτυχα δίστομα φάσγανα 

ἐκ χερὸς ἱέμενοι 

τὰν λιποπάτορα λιπόγαμόν 9', ἃ πλείστους 1305 

ἔκανεν ᾿Ελλάνων 

δορὶ παρὰ ποταμὸν ὀλομένους. ὅϑι 

δάκρυα δάκρυσιν ἔπεσε σιδαρέοις 

βέλεσιν ἀμφὶ τὰς Σκαμάνδρου Ó(vag. 1810 

ΧΟ. σιγᾶτε σιγᾶτ᾽ - ἠσϑόμην κτύπου τινὸς 

κέλευϑον ἐσπεσόντος ἀμφὶ δώματα. 

ΗΛ. à φίλταται γυναῖκες, ἐς μέδον φόνον 
ἥδ᾽ ᾿Ερμιόνη πάρεστι' παύσωμεν βοήν. 

στείχει γὰρ éozoícovoc δικτύων βρόχους. 1315 

ἁπάντῳᾳ] Nauck ex gramm. Ambros. (in Append. Lex. Vindob. p. 285 
sive Keil. Anal. gramm. p. 7, 29), qui hune versum ut bacchiacum 
affert, ubi σκοπεὺς ἀπατᾷ legitur, σκοποῦσα πάντα libri (σκοποῦσ᾽ 
ἅπαντα P) 1296 πελασγῶν G 1297 et 1208 HMIX., 1299 ἘΠ] 
Hermann, 1297 ΗΛ. (XO. mut. in HA. a), 1298 notam om. libri, 1299 
HMIX. AaE, XO. G, om. 1, 1297 ἠκούσαϑ' : ἄνδρες) Porson, 
ἠκούσατ᾽ ἄνδρες AES, ἠκούσατ᾽, ἄνδρες a (ante ἄνδρες a? superscr. 
οἷ) 1298 κώκυσμ᾽ G | fort. ἐπεικάσαι 1299 ἀένναον AaG 
1800 ἐπίκουρος A, ἐπίκουρον ceteri | ἐμοῖς recentiores nonnulli libri 

1301 μενέλεε G | μ᾽ om. L 1302 HMIX. a | φονεύετε] fort. divers, 
cfr. ad 1308 | καίνυτε A, καίνετ᾽ L, fort. καίνετ᾽ &z- — 18303 δίστο A, 
δίστομα A? | φάσγανα ES, φάσγανα πέμπετε yo. καὶ ϑείνετε 4, φάσγανα 
πέμπετε ü 1804 χειρὸς G 1806 εἰς ante v. scr. a? | τὰν om. 
Aa ES, supra v. add. | | λειποπάτορα λειπόγαμον EL | 9^ om. libri, 
add. Hermann 1306 ἔχτανεν AL 1308 δόρει Hermann | παρὰ 
ποταμὸν] fort. Ζ“αρδάνων | ὀλλομένους G  ὁπόϑι Hermann 1309 δά- 
κρυσιν Aa, δάκρυσι ceteri | ἔπεσε Aa, συνέπεσεν ἔπεσε EG, συνεπέσε 
L | fort. δάκρυσι δάκρυ᾽ ἔπεσ᾽ ἔπεσε | σιδαρέοις] Hermann, σιδαρέοισι, 
libri 1310 βέλεσσιν LL, βέλεσιν l | &ugl τὰ A 1311 ὅλος ὁ χορὸς 
praefixit αὶ 1818 φόνον] fort. βόλον, cfr. Bacch. 848, Rhes. 180 
13185 ἐσπαίσουσα] scripsi, εἰσπεσοῦσα libri, cfr. Rhes. 560 
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καλὸν τὸ ϑήραμ᾽, ἢν ἁλῷ. γενήσεται. 
πάλιν κατάστηϑ᾽ ἡσύχῳ μὲν ὄμματι, 

χρόᾳ δ᾽ ἀδήλῳ τῶν δεδραμένων πέρι" 
κἀγὼ σκυϑρωποὺς ὀμμάτων ἕξω κόρας, 

ὡς δῆϑεν οὐκ εἰδυῖα τἀξειργασμένα. 1890 

ὦ παρϑέν᾽, ἥκεις τὸν Κλυταιμήστρας τάφον 
στέψασα καὶ σπείσασα νερτέροις χοάς; 

EPMIONH. 

ἥκω, λαβοῦσα πρευμένειαν. ἀλλά uot 

φόβος τις εἰσελήλυϑ᾽, ἥντιν᾽ ἔνδοϑεν 
τηλουρὺὸς οὖσα δωμάτων κλύω βοήν. 1325 

HA. ví à; ἄξι᾽ ἡμῖν τυγχάνει στεναγμάτων. 

EP. εὔφημος i69w τί δὲ νεώτερον λέγεις; 

HA. ϑανεῖν Ὀρέστην κἄμ᾽ ἔδοξε τῇδε γῆ. 
EP. μὴ δῆτ᾽, ἐμούς ys συγγενεῖς πεφυκότας. 
HA. gag" ἀνάγκης δ᾽ ἐς ζυγὸν καϑέσταμεν. 1330 
EP. 1 τοῦδ᾽ ἕκατι xol βοὴ κατὰ στέγας; 

HA. ἱκέτης γὰρ Ἑλένης γόνασι προσπεσὼν βοᾷ 

EP. τίς; οὐδὲν οἶδα μᾶλλον, ἢν σὺ μὴ λέγῃς. 
HA. τλήμων Ὀρέστης μὴ ϑανεῖν, ἐμοῦ 9' ὕπερ. 

EP. ἐπ᾽ ἀξίοισί τἄρ᾽ ἀνευφημεῖ δόμος. 1335 
HA. περὶ τοῦ γὰρ ἄλλου μᾶλλον ἂν φϑέγξαιτό τις; 

ἀλλ᾽ ἐλϑὲ καὶ μετάσχες ἱκεσίας φίλοις, 

σῇ μητρὶ προσπεσοῦσα τῇ μέγ᾽ ὀλβία. 

Μενέλαον ἡμᾶς μὴ ϑανόντας εἰσιδεῖν. 

ἀλλ᾽, ὦ τραφεῖσα μητρὸς ἐν χεροῖν ἐμῆς, 1840 

οἴχτειρον ἡμᾶς κἀπικούφισον χκακχῶν. 

ἴϑ᾽ εἰς ἀγῶνα δεῦρ᾽. ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι" 

σωτηρίας γὰρ τέρμ᾽ ἔχεις ἡμῖν μόνη. 

1318 χρόᾳ α΄, χρόα Aa, χροιᾶ (vel χροιᾷ) A*?a?, χροιᾶ LL | δ᾽ 
Porson, τ΄ libri 1391 χλυταιμνήστρας libri 1822 νερτέρων c 
1323 μοι «, μὲ a? 1824 ἔνδοϑεν Hartung] ἐν δόμοις hbri — 1328 καί 
μ᾽ E 1329 ἐμοῦ AL | γε om. L, supra v. add. ἢ 1880 ἀνάγγης E | 
δ᾽ om. E | ἐς hie S 1332 προσπεσὸν A, προσπεσὼν A? 1333 οὐ 
γὰρ οἶδα A | ἣν μὴ σὺ 1, 1335 ἀξίοισι τ᾽ &o' E, ἀξίοισιν γὰρ Aa, 
ἀξίοισιν ἄρ᾽ α", ἀξίοισιν ἄρ᾽ 1,, ἀξίοις v' ἄρ᾽ G | δόμος (o in ras.) A, 
δόμους a, δόμος a* 1337 καὶ om. L 1340 ἀλλ᾽] ἄγ᾽ Weil 
1341 κἀποκούφισον F 1342 ἐγὼ διηγήσομαι E 
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EP. ἰδού, διώκω τὸν ἐμὸν ἐς δόμους πόδα. 

σώϑηϑ᾽ ὅσον ys τοὐπ᾽ ἔμ᾽. HA. ὦ κατὰ στέγας 1345 
φίλοι ξιφήρεις, οὐχὶ συλλήψεσϑ' ἄγραν; 

EP. οἱ ἐγώ: τίνας τούσδ᾽ εἰσορῶ; OP. σιγᾶν χρεών᾽ 
ἡμῖν γὰρ ἥκεις, οὐχὶ σοί, σωτηρία. 

HA. ἔχεσϑ᾽ ἔχεσϑε' φάσγανον δὲ πρὸς δέρῃ 

βαλόντες ἡσυχάξεϑ'. ὡς εἰδῇ τόδε 1850 

Μενέλαος, οὕνεκ᾽ ἄνδρας, οὐ Φρύγας κακούς, 
ty ' εὑρὼν ἔπραξεν οἷα χρὴ πράσσειν κακούς. 

ΧΟ. ἰὼ ἰὼ φίλαι, stroph. 

κτύπον ἐγείρετε, κτύπον καὶ βοὰν 

πρὸ μελάϑρων., ὅπως ὁ πραχϑεὶς φόνος 

μὴ δεινὸν ᾿Ζ“ργείοισιν ἐμβάλῃ φόβον, 1355 

βοηδρομῆδσαι πρὸς δόμους τυραννικούς. 

πρὶν ἐτύμως ἴδω τὸν ᾿Ελένας φόνον 

καϑαιμακτὸν ἐν δόμοις xsiusvov, 

ἢ καὶ λόγον του προσπόλων πυϑώμεϑα" 

τὰ μὲν γὰρ οἶδα συμφορᾶς. τὰ δ᾽ οὐ σαφῶς. 1860 
διὰ δίκας ἔβα ϑεῶν 

νέμεσις ἐς ᾿Ελέναν. 

δακρύοισι γὰρ ᾿Ελλάδ᾽ ἅπασαν ἔπλησε, 

διὰ τὸν ὀλόμενον ὀλόμενον ᾿Ιδαῖον 

Πάριν, ὃς ἄγαγ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ εἰς Ἴλιον. 1365 

[ἀλλὰ κτυπεῖ γὰρ κλῇϑρα βασιλικῶν δόμων, 

1345 γε om. E | Zw] Triclinius, ἐμοί libri 1846 φίλοι] ἄνδρες F, 
fort. φῶτες 1347 oi..sic0pÀ in textu omissa, in marg. scr. A | 
OP. HA. Lachmann 1848 ἥκεις om. A, add. A? 1849 δέρην G 
1350 βάλλοντες AL 1352 in textu omissum, in marg. inferiore ad- 
ditum habet E | ἔπραξ᾽ G 1353 notam chori, erasam in A, ceteri 
libri hie omiserunt, versui 1361 omnes praefixerunt, correxit Seidler | 
βοὰν A, ἡ super & scr. A? | καὶ βοὰν] ὁμοῦ βοᾷ Weil 1354 fort. 
ὅπως ἀραχϑεὶς στόνος, cfr. Aesch. Cho. 330 — 1355 ἐμβάλλει A | φόβον] 
fort. κλόνον 1356 πρὸς οἴκους EL 1357 φόνον] νεκρὸν Paley 
1359 τοῦ ante v. habet E | λόγων G | τοῦ S | πυϑόμεϑα A, πυϑώμεϑα A? 

1360 τὰκ... τὰκ (c eras.) 4, τὰς... τὰς A? et ceteri | συμφορᾶς] scripsi, 
συμφορὰς libri (om. A, supra v. suppelevit 45) 1362 εἰς etiam hic 
libi | ἐς Ἑλέναν φϑόνος Weil 1363 ἅπαν A, πάσαν A? | πᾶσαν 
ἑλλάδ᾽ G | ἔπλησεν EG 1365 ἤγαγ᾽ L 1366—608 τούτους δὲ τοὺς 

τρεῖς στίχους οὐκ ἄν τις ἐξ ἑτοίμου συγχωρήσειεν Εὐριπίδου εἶναι, ἀλλὰ 
μᾶλλον τῶν ὑποκριτῶν, οἵτινες ἵνα μὴ κακοπαϑῶσιν ἀπὸ τῶν βασιλείων 
δόμων καϑαλλόμενοι παρανοίξαντες ἐκπορεύονται schol. 1860 χκλεῖϑρα 
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διγήσατ᾽" ἔξω γάρ τις ἐκβαίνει Φρυγῶν, 
οὗ πευσόμεσϑα τἀν δόμοις ὅπως ἔχει. 

QPTRE. 

"Aoysiov ξίφος ἐκ ϑανάτου πέφευγα 

βαρβάροις εὐμάρισιν., 1370 

κεδρωτὰ παστάδων ὑπὲρ τέραμνα 

“]ωρικάς τὲ τριγλύφους. 

φροῦδα φροῦδα, γᾶ γᾶ. 

βαρβάροισι δρασμοῖς. 

αἰαΐ᾽ πᾷ φύγω. ἕέναι, 1375 
πολιὸν αἰϑέρ᾽ &u- 

πτάμενος ἢ πόντον, ᾿ὡχεανὸς ὃν 

ταυρόκρανος ἀγκάλαις &A(G- 

σὼν κυκλοῖ χϑόνα; 

ΧΟ. τί δ᾽ ἔστιν, “Ελένης πρόσπολ᾽, ᾿Ιδαῖον κάρα: 1880 
OP. "Iuov Ἴλιον, ὥμοι μοι, Φρύγιον 

ἄστυ καὶ καλλίβωλον Ἴ- 

δας ὕρος ἱερόν, ὥς σ᾽ ὀλόμενον στένω 
ἁρμάτειον ἁρμάτειον 

μέλος βαρβάρῳ βοᾷ διὰ τὸ τᾶς 188 

ὀρνυϑόγονον ὄμμα κυκνόπτερον 

καλλοσύνας. “ήδας σκύμνον. δυσελένας 

δυσελένας, ξεστῶν περγάμων ᾿Δπολλωνίων 
ἐρινύν᾽ ὀττοτοῖ᾽ 

(εἶ m. 1 mut. in ἡ, sed εἶ rescr. m. 2) A, κλεῖϑρα ES | βασιλικῶν] 
Wunder, βασιλείων libri 1368 πευσόμεϑα A (ut videtur) et S 
1370 CR TABM εὐμαρίσι (superscr. ποσὶ) Εἰ, βαρβάροις ἕν εὐμαρίσι, aS, 
βαρβάροισιν ἐν εὐμαρίσιν A, ἐν εὐμαρίσι TT Etym. M. p. 393, 18 
1371 τέρεμνα ES 1373 γᾶ γᾶ (superscr. ἡ...) A 1374 fort. 
ἀγγάροισι δρασμοῖς 1375 ξέναι (o super α scr. m. 1 vel 2) A 
1377 ὠκεανὸν L 1818 ἀγκάλαις mut. in ἀγκάλαισι E —— 1319 κυκλοῖ 
EL, κυκλεῖ ceteri 1380 ἔστ᾽ vel ἔσϑ᾽ OS, ἔστιν recentiores libri | 
χόρα A, κάρα A? 1382 καὶ om. a ES | καλλίβολον A, καλλίμηλον 
Herwerden 1383 ὅς 4, ὥς A? ἁρμάτειον ἁρμάτειον (t scripto super 
&) A | schol. ᾿ἀπολλόδωρος ὁ Κυρηναῖος παρεπιγραφὴν λέγει εἶναι τὸ 
ἁρμόδιον ὦ ἴλιον (l. τὸ ἁρμάτειον μέλος)" εἰ δὲ ἦν παρεγραφή, ἅπαξ ἂν 
ἐπεγράφετο 1385 sq. δι᾽ ὀρνιϑόγονον Porson 1386 κυκνόσπορον 
H. Cron 1387 σκύμνου recentiores libri — 1387 sq. δυσελένας semel F' 

1389 ἐρινῦν $ ex v facto A, ἐρινῦν a, ἐριννῦν KE, ἐριννύν LL | ὀττοτοί 
vel ὀττοτοῖ OS, ὀτοτοί F, τοτοῖ Kirchhoff, órorroi Nauck 



62 EYPIIIAOT E 

ἰαλέμων ἰαλέμων 1890 

ΖΔαρδανία τλᾶμον Γανυμήδεος 

ἱπποσύνα. Zug εὐνέτα. 

ΧΟ. σαφῶς λέγ᾽ ἡμῖν αὔϑ' ἕκαστα τἀν δόμοις. 

[τὰ γὰρ πρὶν οὐκ εὔγνωστα συμβαλοῦσ᾽ ἔχω. 
ΦΡ, αἴλινον αἴλινον ἀρχὰν ϑανάτου 1395 

βάρβαροι λέγουσιν. αἰαῖ, 

᾿4σιάδι φωνᾷ, 

βασιλέων ὅταν αἷμα χυϑῇ κατὰ γᾶν ξίφεσιν 

σιδαρέοισιν “4Ἵτιδα. 

ἦλθον δόμους, ἵν᾽ αὔϑ' ἕκαστά Gov λέγω, 1400 
λέοντες “Ἄλλανες δύο διδύμω᾽ 

τῷ μὲν ὁ στρατηλάτας πατὴρ ἐκλήξετο, 
ὃ δὲ παῖς Zirgogíov, κακόμητις ἀνήρ, 

οἷος Ὀδυσσεύς, σιγᾷ δόλιος, 
πιστὸς δὲ φίλοις, ϑρασὺς εἰς ἀλκάν, 1405 

ξυνετὸς πολέμου, φόνιός τὲ δράκων. 

ἔρροι τᾶς ἡσύχου προνοί- 

ας κακοῦργος Gv. 

ot δὲ πρὸς ϑρόνους ἔσω 

μολόντες ἃς ἔγημ᾽ ὁ τοξότας Πάρις 
γυναικός. ὄμμα δακρύοις 1410 

πεφυρμένοι, ταπεινοὶ 

ἕζονϑ᾽. ὃ μὲν τὸ κεῖϑεν, ὃ δὲ 

τὸ κεῖϑεν. ἄλλος ἄλλοϑεν πεφραγμένοι. 
περὶ δὲ γόνυ χέρας ἱκεσίους 

1891 vAdux*v A, τλάμον 43, τλάμων mut. in τλᾶμον a, τλᾶμον G, 
τλάμων EL | γαννυμήδεος S | ἱπποσύνα libri i. e. ἱπποσύνᾳ, quod 
monuit Hermann 1393 αὖθ᾽ ἑκαστ᾽ ἀν A, αὖθ᾽ ἕκαστα v «v A? | 
αὐϑέκαστα G (etiam 1400) 1393 sq. ἕκαστα συμβαλοῦσ᾽ ἔχω (verba 
τἀν... εὔγνωστα desunt) E; 1894 schol. οὗτος ὁ στίχος ἐν πολλοῖς ἀντι- 
γράφοις οὐ γράφεται (l. φέρεται) 1395 ϑανάτου] fort. ἰαλέμου, cfr. 

— Schol. ἐν ἀρχῇ ϑρήνον 1898 βασιλέων] fort. βαλήνων | γᾶν (superscr. 
m. 9 ἡ) A | ξίφεσι α 8 1399 ἀΐδα 4 EG, ἀΐδα (superscr. ov m. 2) 
«a, &tóco LL 1400 δόμους] Hermann, εἰς δόμους libri 1401 δύω a | 
fort. λέοντε διδύμω (δύο delet Dindorf) 1402 ἐχληΐξετο libri (ἐκλυίζετο 
G) 1403 χακόμητις)] Porson, κακομήτας libri | ἀνήρ om. ES 
1405 ϑρασὺς δ᾽ G ἐς ἀλκὴν L 1406 πολέμῳ 11, 1407 ἔρροι, 
superscr. δι, ὦ | ἀσύχου Dindorf  προννοίας G 1409 τοξότης S 
1412 ἕζοντ᾽ L 1414 χέρας] King, χεῖρας libri | ἱκεσίας rec. liber, 

fort. recte 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 
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ἔβαλον ἔβαλον 'EAévag ἄμφω. 1415 
ἀνὰ δὲ δρομάδες ἔϑορον ἔϑορον 
ἀμφίπολοι Φρύγες" 

προσεῖπε δ᾽ ἄλλος ἄλλον πεσὼν ἐν φόβῳ, 

μή τις εἴη δόλος. 

κἀδόκει τοῖς μὲν oU, 1490 

τοῖς δ᾽ ἐς ἀρκυστάταν 
μηχανὰν ἐμπλέκειν 
παῖδα τὰν Τυνδαρίδ᾽ ὃ 

μητροφόντας δράκων. 

XO. σὺ δ᾽ ἦσϑα ποῦ τότ᾽ : ἢ πάλαι φεύγεις φόβω; 1425 
QP. Φρυγίοις ἔτυχον Φρυγίοισι νόμοις 

παρὰ βόστρυχον αὔραν αὔραν 

"EAévag Ἑλένας εὐπᾶγι κύκλῳ 
πτερίνῳ πρὸ παρηίδος ἄσσων 

βαρβάροισι νόμοισιν. 1480 

ἃ δὲ A(vov ἠλακάτᾳ 
δακτύλοις ἕλισσε. 

νήματα δ᾽ ἵετο πέδῳ. 
σκύλων Φρυγίων ἐπὶ τύμβον ἀγάλ- 

ματα συστολίσαι χρήξουσα λίνῳ, 1435 

φάρεα πορφύρεα, δῶρα Κλυταιμήστρα. 

προσεῖπεν δ᾽ Ὀρέστας 
“άκαιναν κόραν" ὦ 
Διὸς παῖ. ϑὲς ἴχνος 

πέδῳ δεῦρ᾽ ἀποστᾶσα κλισμοῦ. 1440 
Πέλοπος ἐπὶ προπάτορος 
ἕδραν παλαιᾶς ἕστίας, 

ἵν᾿ εἰδῇς λόγους ἐμούς. 

1415 ἔβαλον superscr. 5 bis 4 1418 προσεῖπεν ἄλλος €, προσεῖπεν 
δ᾽ ἄλλος Hartung 1421 ἐς om. E | ἀρκυστάτην G 1422 fort. 
μαχανὰν 1423 τὴν libn 1424 μητροφόντης G, ματροφόντας Din- 
dorf 1425 zór mut. in τότ᾽ ὦ 1426 ἔφυγον corr. in ἔτυχον A | 
φρυγίοις S 1428 εὐπᾶγι] Hermann, εὐπηγεῖ A ES, sómoysi a 
1429 ἀΐσσων OS 1430 βαρβάροις King | versum delet Hartung 
1431 ἃ δὲ suprascr. ἡ δὲ A | λίν᾽ Weil 1433 νήμαϑ' (ero E, νῆμα 
δ᾽ tero .L | ἴετ᾽ £v Hermann 1434 ἐπιτύμβι᾽ Herwerden 1435 στο- 
λίσαι LL, συστολῆσαι G 1436 κλυταιμνήστρα (vel -o) libri 1437 
προσεῖπε α ES | ὀρέστης G 1442 παλαιὰν ἕδραν ἑστίας Hermann 
1443 λόγοις A, λόγους A? 
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ἄγει δ᾽ ἄγει νιν" ἃ δ᾽ égsínev, 
οὐ πρόμαντις ὧν ἔμελλεν" 1445 
ὁ δὲ συνεργὸς ἄλλ᾽ ἔπρασσ᾽ 
ἰύξων κακὸς Φωκεύς" 

οὐκ ἐκποδὼν ἴτ᾽, ἀλλ᾽ ἀεὶ κακοὶ Φρύγες; 
ἔκλῃσε δ᾽ ἄλλον ἄλλοσ᾽ ἐν στέγαις" 
τοὺς μὲν ἐν σταϑμοῖσιν ἱππικοῖσι, 

τοὺς δ᾽ ἐν ἐξέδραισι, τοὺς δ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἐκεῖϑεν 1450 

ἄλλον ἄλλοσε διαρμόδας ἀποπρὸ δεσποίνας.. 
ΧΟ. τί τοὐπὶ τῷδε συμφορᾶς ἐγίγνετο; 

OP. ᾿Ιδαία μᾶτερ μᾶτερ 
ὀβρίμα ὀβρίμα, αἰαῖ 

φονίων παϑέων ἀνόμων τε κακῶν 1455 

ἅπερ ἔδρακον ἔδρακον iv δόμοις τυράννων. 

ἀμφὶ πορφυρέων πέπλων ὑπὸ σκότου 
ξίφη σπάσαντες ἕν χεροῖν, 

ἄλλος ἄλλοδε 

δίνασεν ὄμμα. μή τις παρὼν τύχοι. 

ὡς κάπροι δ᾽ ὀρέστεροι γυναικὸς ἀντίοι σταϑέντες 1460 

ἐννέπουσι" κατϑανῇ 

κατϑανῇ. κακός σ᾽ ἀποκτείνει πόσις, 
κασιγνήτου προδοὺς 

ἐν "Aoyev ϑανεῖν γόνον. 

ἃ δ᾽ ἀνίαχεν ἴαχεν" ὥμοι μοι. 1465 

λευκὸν δ᾽ ἐμβαλοῦσα πῆχυν στέρνοις, 
κτύπησε κρᾶτα μέλεον πλαγᾷ᾽ 

1444 ἃ δ᾽ superscr. 7 ἃ 1445 ἔμελλε 4, ἔμελλε παϑεῖν LL 
1446 ξυνεργὸς a 1440 ἰύξων] scripsi, ἰὼν libri 1447 inter ἔτ᾽ et ἀλλ᾽ 
versus excidisse videtur  αἰδὶ A.E S 1448 ἐκλήϊσε OS | ἄλλοσ᾽ ἄλλον 
ἐν E, ἄλλον ἄλλοσε G | ἄλλοσε στέγης recentiores libri (cfr. 1127), 
ἄλλοσ᾽ ἐν στέγαισι Hermann 1449 ἱππικοῖς IL 1450 ἐν ἔδραισι G | 
ἐκεῖσσ᾽ Α 1451 verba ἄλλον ἄλλοσε suspecta 1452 ἐγίνετο LL, 
ἐγένετο G 1453 μᾶτερ semel 7), 1454 ὀμβρίμα ὀμβοίμα 1, 
1456 post prius ἔδρακον unius versus spatium vacuum in Z | δόμοισι, Εἰ 

1457 o? δ᾽ ἀμφὶ Paley | zoogvoíov] fort. ταναὐφέων, ctr. Soph. 
Trach. 602 1458 ἐκ A.E, ἐν A? 1459 τύχη mut. in τύχοι G 
1460 ἀντία G 1462 ἀποκτείνει yo. ἀποχτενεῖ Α 1465 ἃ δ᾽ 
(superscr. j m. 2) a | ὅδ᾽ 1, ἀνίαχεν bis E | ἴαχεν οἵα. 4 1466 fort. 
ἀμβαλοῦσα 1466 sq. στέρνα... xo&v& τε Weil 1467 χρᾶτα (scripto 
τὸ super vo) ὦ | πλαγᾶν 4. πλαγάν A?, πλαγάν (superscr. ἡ et 7v) a, 
πλαγάν LL 
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qvy& δὲ ποδὶ τὸ χρυσεοσάνδαλον 
ἴχνος ἔφερεν ἔφερεν᾽ 

ἐς χόμας δὲ δακτύλους δικὼν Ὀρέστας, 
Μυκηνίδ᾽ ἀρβύλαν zoofáe, 1470 

ὥμοις ἀριστεροῖσιν ἀνακλάσας Ocoqv, 
παίξιν λαιμῶν ἔμελλεν εἴ- 

σὼ μέλαν ξίφος. 

XO. ποῦ δ᾽ qr ἀμύνειν oí κατὰ στέγας Φρύγες: 
QP. ἰαχᾷ δόμων ϑύρετρα καὶ σταϑμοὺς 

μοχλοῖσιν ἐκβαλόντες, ἔνϑ' ἐμίμνομεν, 
βοηδρομοῦμεν ἄλλος ἄλλοϑεν στέγης, 1415 

ὃ μὲν πέτρους. ὃ δ᾽ ἀγκύλας, 

ὃ δὲ ξίφος πρόκωπον ἐν χεροῖν ἔχων. 
ἔναντα δ᾽ ἦλϑεν 
Πυλάδης ἀλίαστος. οἷος οἷος 

"Exvog ὁ Φρύγιος 3| τρικόρυϑος Αΐἶας, 1480 

ὃν εἶδον εἶδον ἐν πύλαισι Πριαμίσιν᾽ 
φασγάνων δ᾽ ἀκμὰς συνήψαμεν. 

τότε δὴ τότε διαπρεπεῖς ἐγένοντο Φρύγες, 

ὅσον ἴάρεος ἀλκὰν ἥσσονες ᾿Ελλάδος 

ἐγενόμεσϑ'᾽ αἰχμᾶς, 1485 

ὃ μὲν οἰχόμενος φυγάς. ὃ δὲ νέκυς ὦν, 

ὃ δὲ τραῦμα φέρων, ὃ δὲ λισσόμενος. 

ϑανάτου προβολάν᾽ 

ὑπὸ σκότον δ᾽ ἐφεύγομεν᾽ 

νεχροὶ δ᾽ ἔπιπτον, οἵ δ᾽ ἔμελλον. ot δ᾽ ἔκειντ᾽. 

ἔμολε δ᾽ & τάλαιν᾽ “Ερμιόνα δόμους 1490 

ἐπὶ φόνῳ χαμαιπετεῖ ματρός, ἅ νιν ἔτεκεν τλάμων. 

ἄϑυρσοι δ᾽ οἷά νιν δραμόντε Βάκχαι 
σκύμνον ἐν χεροῖν ὀρείαν 

1468 φυγῶι A, φυγῶ LL, φυγάδι Facius 1469 ἐς hic OS 1471 
fort. ὠλέναις ἀριστεραῖσιν, cfr. Phoen. 1136 1472 fort. παίσειν | 
λαιμῶν Α. λαιμὸν .A*a ES | ποῦ δ᾽ $v | Bothe, ποῦ δῆτ᾽ libri 
1473 fort. ἀχᾷ 1474 om. G, add. g | ἐμβαλόντες AEG 1476 oi 
uiv L 1477 χεροῖν a G F, χερσὶν AEL 1418 ἔναντι 17, | ἦλϑε OS 
1479 oio οἷος L 1481 πριαμίσι AaG 1482 φασγάνων] ξιφέων 
Heimsoeth 1484 ἄρεος (o in ras. scr. m. 2) Aa, ἄρεως L 1485 
ἐγενόμεσϑ᾽ rec. liber, £ysvóus9" OS 1490 ἡ L | ἑρμιόνη S 
1491 ἔτεχε ES 1492 δραμόντες S |fort. ὄρειον 

Euripides, Orestes. D 
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ξυνήρπασαν" πάλιν δὲ τὰν zZhióg κόραν 

ἐπὶ σφαγὰν ἔτεινον" ἃ δ᾽ ἐκ ϑαλάμων 

ἐγένετο διαπρὸ δωμάτων ἄφαντος. 1495 

ὦ Ζεῦ καὶ γᾷ καὶ φῶς καὶ νύξ. 

ἤτοι φαρμάκοισιν ἢ μάγων 

τέχναισιν ἢ ϑεῶν κλοπαῖς. 

τὰ δ᾽ ὕστερ᾽ οὐκέτ᾽ οἶδα" δρα- 
πέτην γὰρ ἐξέκλεπτον ἐκ δόμων πόδα. 

πολύπονα δὲ πολύπονα πάϑεα 1500 
Μενέλαος ἀνασχόμενος ἀνόνητον ἀπὸ 

Τροίας ἔλαβε τὸν ᾿Ελένας γάμον. 

ΧΟ. καὶ μὴν ἀμείβει καινὸν ἐκ καινῶν τόδε" 

ξιφηφόρον γὰρ εἰσορῶ. πρὸ δωμάτων 

βαίνοντ᾽ Ὀρέστην ἐπτοημένῳ ποδί. | 1505 

OP. ποῦ ᾽στιν οὗτος ὃς πέφευγεν ἐκ δόμων τοὐμὸν ξίφος; 

ΦΡ προσκυνῶ 6', ἄναξ, νόμοισι βαρβάροισι προσπίτνων. 

OP. οὐκ ἐν ᾿Ιλίῳ τάδ᾽ ἐστίν. ἀλλ᾽ ἐν "Agysía χϑονί. 
ΦΡ, πανταχοῦ ζῆν ἡδὺ μᾶλλον ἢ ϑανεῖν τοῖς σώφροσιν.. 

OP. οὔτι που κραυγὴν ἔϑηκας Μενέλεῳ βοηδρομεῖν; 1510 

QP. σοὶ μὲν οὖν ἔγωγ᾽ ἀμύνειν" ἀξιώτερος γὰρ εἶ. 
ΟΡ ἐνδίκως ἡ Τυνδάρειος ἄρα παῖς διώλετο; 

OP. ἐνδικώτατ᾽, εἴ γε λαιμοὺς εἶχε τριπτύχους ϑενεῖν. 
OP. δειλίᾳ γλώσσῃ yagítn, τἄνδον οὐχ οὕτω φρονῶν. 

OP. οὐ γάρ, ἥτις EAAdÓ αὐτοῖς Φρυξὶ διελυμήνατο; 1515 
ΟΡ. ὄμοσον: εἰ δὲ μή. κτενῶ oc μὴ λέγειν ἐμὴν χάριν. 

ΦΡ, τὴν ἐμὴν ψυχὴν xaróuoc , ἣν ἂν εὐορκοῖμ᾽ ἐγώ. 

ΟΡ, ὧδε κἀν Τροίᾳ σίδηρος πᾶσι Φρυξὶν ἦν φόβος: 

1493 συνήοπασαν Α | τᾶς Ζιὸς κόρας Paley 1494 δ᾽ ἀπὸ ϑα- 
λάμων Weil 1495 δὴ πρὸ L 1498 τέχναισιν recentiores libri, 
τέχναις Ο δ' 1499 οὐ κατοῖδα 4, οὐ κάτοιδα a, οὐκέτ᾽ οἶδα ceteri 
1502 ἑλένης 11, 1504 γὰρ ἔκ προδωμάτων εἰσορῶ (1, 1606 τοὐμὸν 
ἐκ δόμων G . 1506—1536 delet A. Grueninger, cfr. schol. ad v. 1512. 
His deletis etiam v. 1508—05 ablegandi videntur 1507 βαρβάροις 
A L, βαρβαρικοῖς G | προσπίτνων recentiores libri, προσπίπτων OS 
1509 τοϊσώφροσιν A, vois σώφροσι B.E — 1510 xoovysiv Α | usvéAsov ht 

1511 cv A, col A? | οὖν om. L 1519 ἄρα BG 1513 ϑενεῖν] 

F. Gu. Schmidt, ϑανεῖν hbri 1514 οὕτως L 1515 αὐτοῖσι B ES 

1516 χτενῶ DB, κτανῶ ceteri 1517 àv om. B 1518 σίδαρος BG | 
πᾶσι om. A, unde σίδηρος Φρυξὶν ἦν μέγας φόβος Rauchensteim | ἐν 
pro ἦν 1, 
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QP. ἄπεχε φάσγανον᾽ πέλας yàg δεινὸν ἀνταυγεῖ φόνον. 

OP. μὴ πέτρος γένῃ δέδοικας ὥστε Γοργόν᾽ εἰσιδών; 1520 

ΦΡ μὴ μὲν οὖν vexgóg: τὸ Γοργοῦς δ᾽ οὐ κάτοιδ᾽ ἐγὼ 
κάρα. 

ΟΡ. δοῦλος ὧν φοβῇ τὸν “Ἧιδην, ὅς σ᾽ ἀπαλλάξει κακῶν; 

ΦΡ πᾶς ἀνήρ, κἂν δοῦλος ἡ τις, ἥδεται τὸ φῶς ὁρῶν. 

OP. εὖ λέγεις" σῴξει σε σύνεσις. ἀλλὰ βαῖν᾽ ἔσω δόμων. 
ΦΡ οὐκ ἄρα κτενεῖς μ᾽; OP. ἀφεῖσαι. DP. καλὸν ἔπος 

λέγεις τόδε. 15925 

OP. ἀλλὰ μεταβουλευσόμεσϑα. ΦΡ, τοῦτο δ᾽ οὐ καλῶς 

λέγεις. 

OP. μῶρος. εἰ δοκεῖς μὲ τλῆναι σὴν καϑαιμάξαι δέρην᾽" 

οὔτε γὰρ γυνὴ πέφυκας οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν σύ γ᾽ εἶ. 
τοῦ δὲ μὴ στῆσαί δὲ κραυγὴν svex ἐξῆλθον δόμων" 
ὀξὺ γὰρ βοῆς ἀκοῦσαν "oyoo ἐξεγείρεται. 1530 

Μενέλεων δ᾽ οὐ τάρβος ἡμῖν ἀναλαβεῖν ἔσω ξίφους" 

ἀλλ᾽ ἴτω ξανϑοῖς ém ὥμων βοστρύχοις γαυρούμενος" 

εἰ δ᾽ ἄρ᾽ "Aoysíovo ἐπάξει τοῖσδε δώμασιν λαβών, 
τὸν ᾿Ελένης φόνον διώκων. κἀμὲ μὴ σῴξειν ϑέλει 
σύγγονόν τ᾽ ἐμὴν Πυλάδην τε τὸν τάδε ξυνδρῶντά 

μοι, 1535 
παρϑένον vs καὶ δάμαρτα δύο νεκρὼ κατόψεται. 

XO. ἰὼ ἰὼ τύχα, antistr. 
D , LU RA ) er 5 , 

ἕτερον εἰς ἀγῶν., ἕτερον αὖ δόμος 
9 M ' φοβερὸν ἀμφὶ τοὺς ᾿“τρείδας πίτνει. 

τί δρῶμεν; ἀγγέλλωμεν ἐς πόλιν τάδε: 

1619 ἄπεχε yo. ἄπαγε A ᾿1620 ἐσιδών E 1622 ἀπαλλάξῃ 
(vel -) AS | κακῶν] χϑονός E 1523 ὁρᾶν BG 1525 xrovsig S | 
us a BS 1526 μεταβουλευσόμεϑα Α Ε' ΒΑ 1527 τλῆναι om. B 
1528 πέφηνας B | ἐν om. S | ἀνδράσι a BL 1529 τοῦ] τοῦτο (ro 
paululum eraso) A | οὔνεκ᾽ libri | ἦλϑον G 1530 ἐξηγείρετ᾽ àv Weil 

1531 ἔσω hic B | ξίφος Α 1, 1533 δ᾽ ἄρ᾽] Weil, γὰρ libri | δώμασι 
BG | λαβών A, μολών A?, μολῶν B 1534 κἀμὲ μὴ cófsw ϑέλη 
(ϑέλει a) yo. κἀμὲ μὴ σώση ϑανεῖν Aa, κἀμὲ μὴ σώσῃ ϑανεῖν (εἴν in 
ras. scr. b) B, χἀμὲ μὴ σώξειν ϑέλει S, κἀμὲ μὴ σώξειν ϑέλῃ E 
1535 Πυλάδην] τρίτον Elmsley, φίλον Weil | τε om. E | versum delet 
Paley 1536 δύω BL 1537 ἰὼ τύχα io τύχα DB 1538 ἕτερον 
ἀγῶνα B | αὖ oi. 1, ante 1539 et 1541 HMIX., ante 1549 XO. 
OS, has notas delevit Kirchhoff 1539 ἀγγέλωμεν A, ἀγγέλλομεν B, 
fort. ἀγγείλωμεν 

5* 
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ἢ σῖγ᾽ ἔχωμεν; ἀσφαλέστερον. φίλαι. 1ὅ40 
ἴδε πρὸ δωμάτων ἴδε προκηρύδδει 

ϑοάξων ὅδ᾽ αἰϑέρος ἄνω καπνός. 

ἅπτουσι πεύκας, ὡς πυρώσοντες δόμους 

τοὺς Τανταλείους, οὐδ᾽ ἀφίστανται φόνου. 

τέλος ἔχει δαίμων βροτοῖς. 1545 

τέλος Ozc ϑέλει. 

μεγάλα δέ τις & δύναμις δι᾿ ἀλάστορ᾽ 
ἔπεσ᾽ ἔπεσε μέλαϑρα τάδε δι᾽ αἱμάτων 
διὰ τὸ Μυρτίλου πέσημ᾽ ἐκ δίφρου. 

ἀλλὰ μὴν καὶ τόνδε λεύσσω Μενέλεων δόμων πέλας 

ὀξύπουν. ἠσϑημένον που τὴν τύχην ἣ νῦν πάρα. 1550 
οὐχέτ᾽ ἂν φϑάνοιτε κλῆϑρα συμπεραίνοντες μοχλοῖς, 

ὦ κατὰ στέγας ᾿Δτρεῖδαι. δεινὸν εὐτυχῶν ἀνὴρ 
πρὸς κακῶς πράσσοντας, ὡς σὺ vOv, Ὀρέστα, δυστυχεῖς. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἥκω κλύων τὰ δεινὰ καὶ δραστήρια 

δισσοῖν λεόντοιν᾽ οὐ γὰρ ἄνδρ᾽ αὐτὼ καλῶ. 1555 
ἤκουσα γὰρ δὴ τὴν ἐμὴν ξυνάορον 

ὡς οὐ τέϑνηκεν, ἀλλ᾽ ἄφαντος οἴχεται, 
κενὴν ἀκούσας βάξιν, ἣν φόβῳ σφαλεὶς 

ἤγγειλέ μοί τις. ἀλλὰ τοῦ μητροχτόνου 

τεχνάσματ᾽ ἐστὶ ταῦτα καὶ πολὺς γέλως. 1560 

1540 ἔχομεν B G ἀσφαλεστέραν Aa, ἀσφαλέστερον a? — 1541 fort. 
ἴδ᾽ ἀπὸ | δομάτων A 1542 fort. αἰϑέρ᾽ ἄσσων 1544 τὰς B, fort. 
στέγας τὰς Τανταλείους | qóvov] πόνου in recentioribus libris 
1545 ἔχει] ἄγει Bothe | βροτοῖς] Seidler, βροτοῖσι vel βροτοῖσιν libri | 
δαίμων βροτοῖς] βροτοῖς 9'eóg Weil 1546 ὄπα D, ὕπου b | ϑέλη A.B 

1547 μεγάλα (superser. ἢ) ὦ, μεγάλη B | δύναμις] fort. νέμεσις | 
ἀλάστορ᾽] Seidler, ἀλαστόρων libri — 1548 ἔπεσεν ἔπεσε A.B G, ἔπαισεν 
ἔπαισε E L, ἔπαισεν ἔπαισε, superscr. bis e, ὦ, cfr. schol. ἐὰν μὲν διὰ τοῦ ξ 
τὸ ἔπεσεν, οἱονεὶ ἐπλησίασέ τις τοῖς οἴκοις φονικὸς δαίμων δι᾽ αἱμάτων 
τιμωρίαν ποιούμενος τοῦ πτώματος τοῦ ῆυρτίλου: ἐὰν δὲ διὰ τῆς αἱ 
διφϑόγγου, ἀντὶ τοῦ ἔκρουσεν, fort. ὃς ἐπέπεσε μέλαϑρα τάδε δίκαν 
πράσσων 149 λεύσω 4. B L, λεύσσω A? πέλας yo. καὶ πέρα A, πάρος B 

1550 delet Nauck — 1551 ΗΛ. praescripsit a?, item g, sed ipsa punetis 
cinxit 1551 κλεῖθρα DES 1553 σὺ om. A 1555 δυσσοῖν E 
1556 ἤκουσα μὲν γὰρ τὴν Kirchhoff 1558 καινὴν L 
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ἀνοιγέτω τις δῶμα προσπόλοις λέγω 

ὠϑεῖν πύλας τάσδ᾽, ὡς ἂν ἀλλὰ παῖδ᾽ ἐμὴν 

ῥυσώμεϑ᾽ ἀνδρῶν ἐκ χερῶν μιαιφόνων 
καὶ τὴν τάλαιναν ἀϑλίαν δάμαρτ᾽ ἐμὴν 

λάβωμεν, ἧ δεῖ ξυνϑανεῖν ἐμῇ χερὶ 1565 

τοὺς διολέσαντας τὴν ἐμὴν ξυνάορον. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

οὗτος GU, κλήϑρων τῶνδε μὴ ψαύσῃς χερί" 
Μενέλαον εἶπον, ὃς πεπύργωσαι ϑράσει" 
ἢ τῷδε ϑριγκῷ κρᾶτα συνθραύσω σέϑεν, 

ῥήξας παλαιὰ γεῖσα, τεκτόνων πόνον. 1570 
μοχλοῖς δ᾽ ἄραρε κλῇῆϑρα, σῆς βοηδρόμου 
σπουδῆς ἅ σ᾽ εἴρξει, μὴ δόμων ἔσω περᾶν. 

ΜΕ. ἔα. τί χρῆμα; λαμπάδων ὁρῶ σέλας, 

δόμων δ᾽ ἐπ’ ἄκρων τούσδε πυργηρουμένους. 

ξέφος δ᾽ ἐμῆς ϑυγατρὸς ἐπίφρουρον δέρῃ. 1575 
OP. πότερον ἐρωτᾶν ἢ κλύειν ἐμοῦ ϑέλεις; 

ME. οὐδέτερ᾽" ἀνάγκη δ᾽, ὡς ἔοικέ, δου κλύειν. 

OP. μέλλω κτενεῖν cov ϑυγατέρ᾽. εἰ βούλει μαϑεῖν. 

ΜΕ. Ἑλένην φονεύσας ἐπὶ φόνῳ πράδσσεις φόνον; 

OP. εἰ γὰρ κατέσχον μὴ ϑεῶν χκλεφϑεὶς ὕπο. 1ὅ80 
ME. ἀρνῇ καταχκτὰς κἀφ᾽ ὕβρει λέγεις τάδε; 

OP. λυπρᾶν ys τὴν ἄρνησιν" εἰ γὰρ ὥφελον 

ΜΕ. τί χρῆμα δρᾶσαι; παρακαλεῖς γὰρ ἐς φόβον. 

OP. τὴν Ἑλλάδος μιάστορ᾽ εἰς “Ἧιδου βαλεῖν. 

ΜΕ. ἀπόδος δάμαρτος νέκυν, ὅπως χώσω τάφῳ. 1585 

OP. ϑεοὺς ἀπαίτει. παῖδα δὲ κτενῶ σέϑεν. 

ΜΕ. ὃ μητροφόντης ἐπὶ φόνῳ πράδσδεις φόνον; 

1561 δῶμα] κλεῖϑρα Β' 1562 ἀλλὰ om. L 1508 ῥυσῶμεσϑ᾽ D | 
χειρῶν AL 1564—66 suspecti 1564 δάμαρ A, Ócueov A? 
1565 ἡ B, ἦ (i.e. ἢ) ὃ | χειρὶ AL, χερὶ 45 1567 κλείϑρων B.ES 

1569 ϑροιγγῶ EG | συνϑράσω A, συνϑλάσω G — 1510 γεῖσσα IL | πόνων 
a, πόνον a? 1571 κλεῖϑρα ΒΕ δ σῆς] fort. τῆς — 1574 τ᾽ B | πυργη- 
govuévove, ἡ ex v facto, a, ἡ in ras. scripto B, zvoyvoovuévovs Οἱ 
1575 ἐπιφρούρων A, ἐπίφρουρον A* 1577 οὐδ᾽ ἕτερον L, οὐδέτερον 
EG — 1518 κτενεῖν) scripsi, κτανεῖν OS | σὴν 7 1ὔτ9 φόνω (o ex ov 
facto) B | δράσεις B, fort. πράξεις 1088 πράξαι B — 1585 ὅπως χώσω] 
ὡς ϑάψω E!|cégov c 1586 «vovó ES 1587 πράσσεις S, πράσσει 
mut. in πράσσεις à, πράσσει A B E et Polyaen. VIII 52, fort. πράξεις 
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OP. ὃ πατρὸς ἀμύντωρ, ὃν σὺ προύδωκας ϑανεῖν. 

ΜΕ. οὐκ ἤρκεσέν σοι τὸ πάρος αἷμα μητέρος; 
ΟΡ, οὐκ ἂν κάμοιμι τὰς κακὰς κτείνων ἀεί. 1590 

ME. ἢ καὶ σύ, Πυλάδη, τοῦδε κοινωνεῖς φόνου: 

OP. φησὶν σιωπῶν᾽ ἀρκέδω δ᾽ ἐγὼ λέγων. 

ΜΕ. ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων, ἤν ys μὴ φύγῃς πτεροῖς. 

OP. οὐ φευξόμεσϑα᾽ πυρὶ δ᾽ ἀνάψομεν δόμους. 

ΜΕ. ἢ γὰρ πατρῶον δῶμα πορϑήσεις τόδε: 1595 
OP. ὡς μή y ἔχῃς σύ, τήνδ᾽ ἐπισφάξας πυρί. 
ΜΕ. κτεῖν᾽" ὡς κτανών ye τῶνδέ μοι δώσεις δίέκην. 

OP. ἔσται τάδ᾽. ΜΕ. ἃ &, μηδαμῶς δράσῃς τάδε. 
OP. σίγα vvv, ἀνέχου δ᾽ ἐνδίκως πράσσων κακῶς. 

ME. ἢ γὰρ δίκαιον ξῆν 6s; OP. καὶ κρατεῖν ys γῆς. 1600 

ΜΕ. ποίας; OP. ἐν "Agysw τῷδε τῷ Πελασγικῷ. 

ΜΕ. εὖ γοῦν ϑίγοις ἂν χερνίβων ΟΡ, τί δὴ γὰρ οὔ; 
ME. καὶ σφάγια πρὸ δορὸς καταβάλοις. ΟΡ. σὺ δ᾽ ἂν καλῶς: 

ΜΕ. ἁγνὸς γάρ εἶμι χεῖρας. ΟΡ, ἀλλ᾽ οὐ τὰς φρένας. 

ΜΕ. τίς δ᾽ ἂν προσείποι σ᾽; OP. ὅστις ἐστὶ φιλοπάτωρ. 1605 
ΜΕ. ὅστις δὲ τιμᾷ μητέρ᾽; OP. εὐδαίμων ἔφυ. 
ΜΕ. οὔκουν σύ γ᾽. OP. οὐ yàg ἁνδάνουσιν a κακαί. 

ME. ἄπαιρε ϑυγατρὸς φάσγανον. OP. ψευδὴς ἔφυς. 

ΜΕ. ἀλλὰ κτενεῖς μου ϑυγατέρ᾽; OP. οὐ ψευδὴς ἔτ᾽ εἶ. 
ΜΕ. οἴμοι, τί δράσω; ΟΡ. πεῖϑ᾽ ἐς "Aoysíovg μολὼν 1610 
ME. πειϑὼ τίν᾽; OP. ἡμᾶς μὴ ϑανεῖν αἰτοῦ πόλιν. 

ME. ἢ παῖδά μου φονεύσεϑ᾽; OP. ὧδ᾽ ἔχει τάδε. 

1588 πατρός γ᾽ Naber, malim ἀμύντωρ γ᾽, sed v. 1587 sq. suspecti 
1589 ἤρκεσε Β΄, | πάρος] Markland, παρὸν libri 1590 xrsivov 

A, κτείνων 45 1591 sq. suspecti 1592 φησὶ BG, φησὶν b, φησὶ 
eraso v ὦ] σιωπᾶν mut. in σιωπῶν α 1593 φύγῃς AS, φύγοις BE, 
φύγῃ α — 1594 φευξόμεϑα B.EG 1595 5 καὶ.. δῶμ᾽ ἐκπορϑήσεις L 

1596 ἔχεις LL, ἔχοις aG. | πυρί] χερί 11, 1597 τήνδε L | δώσεις] 
fort. τίσεις 1598 τάδε a.B.ES | δράσεις AB, δράσης A? | versum 
delet J. Heiland — 1599 νυν LL, νῦν ceteri 1600 ys EF, τε ceteri | 
τῆσδε γῆς L| 1601 πελαγισκχῷ .E 1602 δὴ om. G . 1608 πρὸς L | 
προδουρὸς E | καταβάλλοις A 1604 χέρας G 1605 δ᾽ om. EL | 
σε a B ES 1606 μητέρα a B.ES 1607 γε aB ES | γάρ μ᾽ G | &v- 
δάνουσιν 4, ἀνδάνουσι uw 45 1608 ϑυγατρὸς ἁπαρεῖς Nauck 
1609 χτενεῖς E, wvovsig ceteri | ϑυγατέρα 4α BEL 1610 πίϑεσϑ᾽ A, 
πείϑ'᾽ ἐς A? 1611 τίνα a B. ES | ϑανεῖν E, κτανεῖν ceteri | αἰτοῦ 
πόλιν] fort. αἰτούμενος 1612 μου om. LL | φονεύσετε a BS, qovsosrs 
E | ὧδε γὰρ ἔχει 11, 



OPEXTHX 1 

ME. ὦ τλῆμον Ἑλένη, OP. τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ τλήμονα; 
ME. σὲ σφάγιον ἐκόμισ᾽ ἐκ Φρυγῶν, OP. εἰ γὰρ τόδ᾽ ἦν. 
ME. πόνους πονήσας μυρίους. OP. πλήν γ᾽ εἰς ἐμέ. i615 
ΜΕ. πέπονθα δεινά. OP. τότε γὰρ ἦσϑ᾽ ἀνωφελής. 
ME. ἔχεις με. OP. σαυτὸν σύ γ᾽ ἔλαβες κακὸς γεγώς. 

ἀλλ᾽ εὖ, ὕφαπτε δώματ᾽, ᾿Ηλέκτρα, τάδε" 
σύ τ᾽. ὦ φίλων μοι τῶν ἐμῶν σαφέστατε, 
Πυλάδη, κάταιϑε γεῖσα τειχέων τάδε. 1620 

ME. ὦ γαῖα ΖΙαναῶν ἱππίου τ᾽ "4gyove κτίται, 
οὐχ εἶ ἐνόπλῳ ποδὶ βοηδρομήσετε; 
πᾶσαν γὰρ ὑμῶν ὅδε βιάξεται πόλιν 

Civ, αἷμα μητρὸς μυσαρὸν ἐξειργασμένος. 

AIIOAAQN. 

Μενέλαε, παῦσαι λῆμ᾽ ἔχων τεϑηγμένον᾽ 1625 
Φοῖβός σ᾽ ὃ Μητοῦς παῖς 00 ἐγγὺς ὧν καλῶ" 
σύ 9" ὃς ξιφήρης τῇδ᾽ ἐφεδρεύεις κόρῃ. 
Ooéc9", ἵν᾽ εἰδῇς ος φέρων ἥκω λόγους. 

Ἑλένην μὲν ἣν σὺ διολέσαι πρόϑυμος ὧν 
ἥμαρτες, ὀργὴν Μενέλεῳ ποιούμενος, 1630 
ἥδ᾽ ἐστίν, iv ὁρᾶτ᾽ [iv αἰϑέρος πτυχαῖς], 
σεσωμένη ve κοὐ ϑανοῦσα πρὸς σέϑεν. 

ἐγώ νιν ἐξέσωσα κἀπὸ φασγάνου 

τοῦ σοῦ χελευσϑεὶς ἥρπασ᾽ ἐκ Διὸς πατρός. 
Ζηνὸς γὰρ οὖσαν ζῆν νιν ἄφϑιτον χρεών. 168ὅ 
Κάστορί τε Πολυδεύκει v' ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς 
σύνϑακος ἔσται. ναυτίλοις σωτήριος. 

1018 τλήμων A, τλήμον A? 1614 σὲ] Canter, σοὶ libri 
1617 κακῶς A, κακὸς A?, κακὸς, o ex ὦ facto, LL 1618—20 delet 
À. Grueninger 1618 εἶ om. A 1620 κάταισϑε B, κάταιϑε D | 
γεῖσσα S | γεῖσα τειχέων τάδε yo. γεῖσα τεκτόνων πόνων A, cfr. 1510 
1621 δαναιδῶν BG | ἱππείου S | v' om. A 1622 οὐκ εἴ Mus- 
grave, οὐχὶ libr | versus suspectus 1623 πᾶσαν γὰρ] fort. ὡς 
πᾶσαν | ouóv| Brunck, ἡμῶν libri 1625 λῆμμ᾽ E 1626 φοῖβος 
σ᾽ Ea?, ceteri σ᾽ om. | παῖς σ᾽ aG | καλεῖ IL 1628 Ὀρέστ᾽ AB ES 
1631 ἣν om. a, supplevit a?, ὡς E | πτύχαις et in marg. πύλαις Α | 
verba ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς ex v. 1636 huc relata 1632 σεσωσμένη 
libi | zoó AB 1633 xol ὑπὸ A, κ᾽ ὑπὸ a, κ᾽ ἀπὸ a?, κ᾽ ὑπὸ, 
superscr. κάπο, E 1636 αἶϑρος E | πτύχαις A 1637 ναυ- 
τίλοισι L 
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ἄλλην δὲ νύμφην ἐς δόμους χτῆσαι λαβών. 
ἐπεὶ ϑεοὶ τῷ τῆσδε καλλιστεύματι 

“Ἕλληνας εἰς ὃν καὶ Φρύγας συνήγαγον, 1640 

ϑανάτους τ᾽ ἔϑηκαν, ὡς ἀπαντλοῖεν χϑονὸς 

ὕβροιόσμα ϑνητῶν ἀφϑόνου πληρώματοο. 

τὰ μὲν xa9' “Ελένην ὧδ᾽ ἔχει" σὲ δ᾽ αὖ χρεών, 
Ὀρέστα, γαίας τῆσδ᾽ ὑπερβαλόνϑ᾽ ὅρους 

Παρράσιον οἰκεῖν δάπεδον ἐνιαυτοῦ κύκλον. 1645 

τεϑήσεται δὲ σῆς φυγῆς ἐπώνυμον 

᾿Ζξᾶσιν ᾿Δρκάσιν τ᾽ Ὀρέστειον καλεῖν. 

ἐνθένδε δ᾽ ἐλθὼν τὴν ᾿“ϑηναίων πόλιν 

δίκην ὑπόδχες αἵματος μητροχτόνου 

Εὐμενίσι τρισσαῖς᾽ ϑεοὶ δέ σοι δίκης βραβῆς 1650 

πάγοισιν ἐν ᾿Δρείοισιν εὐσεβεστάτην 
ψῆφον διοίσουσ᾽, ἔνϑα νικῆσαί δὲ χρή. 
ἐφ᾽ ἧς δ᾽ ἔχεις, Ὀρέστα, φάσγανον δέρῃ, 
γῆμαι πέπρωταί σ᾽ “Ερμιόνην᾽ ὃς δ᾽ οἴεται 

Νεοπτόλεμος γαμεῖν νιν, οὐ γαμεῖ ποτε. 1655 

ϑανεῖν yàg αὐτῷ μοῖρα Ζελφικῷ ξίφει, 

δίκας ᾿4χιλλέως πατρὸς ἐξαιτοῦντά με. 

Πυλάδῃ δ᾽ ἀδελφῆς λέκτρον, ὥς ποτ᾽ ἤνεσας. 
δός" ὁ δ᾽ ἐπιών νιν βίοτος εὐδαίμων μένει. 

"Agyovs δ᾽ Ὀρέστην, Μενέλεως, ἔα κρατεῖν, 1660 
ἐλθὼν δ᾽ ἄνασσε Σπαρτιάτιδος χϑονός, 
φερνὰς ἔχων δάμαρτος, ἥ δὲ μυρίοις 

πόνοις διδοῦσα δεῦρ᾽ ἀεὶ διήνυσεν. 

τὰ πρὺς πόλιν δὲ τῷδ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς, 

1044 ὑπερβαλόντ᾽ ὄρους ABB, ὑπερβαλόνϑ'᾽ ὕρους ὃ 1645 παορ- 
ράσιον Aa B El, παρνάσιον 45. 1646 τεϑήσεται] Porson, κεξηλήσεται 
libri 1647 ἀξάσι τ᾽ L, ἀξάσιν G  ἀρκάσι B.L 1648 0" A, y' E, 
τ΄ ΟΘΙΘΙΙ 1049 ὑπόσχες B.E, ὑπόσχης L, ὑφέξεις in ras. ser. 43, 
ὑφέξεις α et G, sed φέξεις in ras. scr. g 1650 βραβεῖς hbri 
1653 ἧς recentiores libri, ἦ vel 7; OS — 1655 νεοπτόλεμος A, ultimum o 
del. et c superser. A? | γαμεῖνιν A.E, ἄξεσϑαί viv Elmsley 1656 
αὐτῶ cum ras. supra c (fort. ov erasum) E, αὐτὸν Paley 1657 ἁχι- 
λέως DB | ἐξαιτοῦντί us E, ἐξαιτοῦντά us a, ἐξαιτοῦντί μοι a?, ἐξαιτοῦντί 
us a? 1658 ὥς EL, ᾧ Aa, ὦ 6, 0 B | ἤνεσσας A, sed σὰς in ras. 

Scr. A? 1659 μένει Lt, μενεῖ ceteri 1660 τ᾽ E 1661 σπαρ- 
τιάδος LL 1663 πόνοισι .L 
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ὅς νιν φονεῦσαι μητέρ᾽ ἐξηνάγκασα. 1665 

OP. ὦ ^oi(x μαντεῖε. σῶν ϑεσπισμάτων 
οὐ ψευδόμαντις 5309 ἄρ᾽, ἀλλ᾽ ἐτήτυμος. 
καίτοι u' ἐσήει δεῖμα, μή τινος κλύων 

ἀλαστόρων δόξαιμι σὴν κλύειν ὕπα. 
ἀλλ᾽ εὖ τελεῖται. πείσομαι δὲ σοῖς λόγοις. 1670 

ἰδού. μεϑίημ᾽ ἙἭ ρμιόνην ἀπὸ σφαγῆς, 

καὶ λέκτρ᾽ ἐπήνεσ᾽, ἡνίκ᾽ ἂν διδῷ πατήρ. 

ME. à Ζηνὸς Ἑλένη χαῖρε παῖ" ξηλῶ δέ δὲ 
ϑεῶν κατοικήσασαν ὄλβιον δόμον. 

Ὀρέστα. σοὶ δὲ παῖδ᾽ ἐγὼ κατεγγυῶ., 1675 

Φοίβου λέγοντος" εὐγενὴς δ᾽ ἀπ᾽ εὐγενοῦς 

γήμας Óvoio καὶ σὺ yo διδοὺς ἐγώ. 

AIL. χωρεῖτέ νυν ἕκαστος oi προστάσδομεν, 
νείκας τε διαλύεσϑε. ΜΕ. πείϑεσϑαι χρεών. 

OP. κἀγὼ τοιοῦτος" σπένδοιιαι δὲ συμφοραῖς, 1680 
Μενέλαε. καὶ σοῖς. 4o&ím, ϑεσπίσμασιν. 

AIL ἴτε νυν καϑ' 60óv, τὴν καλλίστην 
ϑεῶν Εἰρήνην τιμῶντες" ἐγὼ δ᾽ 

Ἑλένην Δίοις μελάϑροις πελάσω, 

λαμπρῶν ἄστρων πόλον ἑξανύδας. 1685 

ἔνϑα παρ᾽ Ἥρα τῇ 9' Ἡρακλέους 

Ἥβῃ πάρεδρος ϑεὸς ἀνθρώποις 

ἔσται σπονδαῖς ἔντιιιος ἀεί, 

σὺν Τυνδαρίδαις. τοῖς Ζιιὸς υἱοῖς, 

ναύταις μεδέουσα ϑαλάσσης. 1690 

XO. ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν 

1666 μάντιε B 1669 κλύων L 1670 στελεῖται G. | δὲ] τε 
Kirchhoff | τοῖς, superscr. σοῖς, α, roig IL. 1671 μεϑείημ᾽ Α4α et mut. 
in μεϑίημ᾽ E 1674 κατοικήσουσαν Weil | δόμον L, δόμων ἰ 
1677 καὶ ὁ Aa BS 1678 νῦν OS | οἷς B | προτάσσομεν A 1679 
νείχκας A, νείκους E BL, νεῖκος aG, fort. νείκη | ME. om. A, add. 
ΑΞ πείϑεσϑε A, πείϑεσϑαι A?, πείϑεσϑε E, πείσεσϑαι G 1680 δὲ 
om. Á, add. A? - 1681 ϑεσπίσμασι B 1682 vvv G, νῦν ceteri | 
καλλίσταν L 1683 ϑεὸν Aa, ϑεῶν a? 1684 4Δίοις] Nauck, διὸς 

hbri (o ex ν factum in A) | πελάσσω «a 1685 λαμπρὸν EBS | 
ἄστρον D, ἄστρων b 1686 τῇ δ᾽ A 1688 αἰεὶ E 1689 υἱοῖς 
yo. καὶ ὑγρᾶς A 1690 ναύταις] γλαυκᾶς Herwerden | ϑαλάσσης D, 
superscr. yg. καὶ ὑγρᾶς b 
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βίοτον κατέχοις 

καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. 

1692 κατέχεις DB, κατέχοις b | ἴῃ fine τέλος εὐριπίδου ὀρέστης Aa, 
τέλος τοῦ δράματος τοῦ ὀρέστου DB, τέλος ὀρέστου εὐριπίδου E, τέλος 
εὐριπίδου ἠλέκχτρας Οὐ, subscriptio in L erasa. In .A in imo paginae 
margine et in ὦ haec leguntur: πρὸς διάφορα ἀντίγραφα παραγέγραπται 
ἐκ τοῦ διονυσίου ὑπομνήματος ὁλοσχερῶς καὶ τῶν μικτῶν, quae collata 
Medeae subscriptione πρὸς διάφορα ἀντίγραφα. διονυσίου ὁλοσχερές" ' 
καί, τινα τῶν διδύμου Th. Barthold de schol. in Eur. vet. font. Bonn. 
1864 p. 30 sq. sic corrigit: πρὸς διάφορα ἀντίγραφα. παραγέγραπται 
Διονυσίου ὑπόμνημα ὁλοσχερὲς καί τινα ἐκ τῶν Ζιδύμου καὶ τῶν μικτῶν. 
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conieeturas minus probabiles continens. 

Argum. II lin. 39sq. πλησιαίτερον αὐτῷ Porson, πλησιαίτερον τούτῳ 
Nauck 

1 sq. οὐκ ἔστ᾽ ἰδεῖν οὐ δεινὸν... συμφορὰν ϑεήλατον olim coniciebam 
.. 12 (Or) ἐπέκλωσεν Hermann 18 ἔριν] στυγνὸν sive λυπρὸν 

sive χαινὸν Gu. Hoffmann, ἄγριον olim Herwerden | πόλεμον] ἀπόλεμον 
Faust 19 ὁ μὲν ϑεοῖσι τὴν στυγουμένην Hermann 

20 Ἑλένην Μενέλεως Hermann 21 delet Usener 26 sq. ἔκ- 

τεινεν, ὧν δ᾽ ξκατί, μ᾽ οὐ καλὸν λέγειν (ceteris deletis) Klinkenberg 
27 ὃ σαφὲς Arnim 28 ἀδικίαν μὲν] ἁμαρτίαν Heimsoeth 29 πείϑει 
y Beck 

30 ἅπαντος Matthiae 33 9" ἅμ᾽ ἡμῖν Hartung | ἡμῖν (ovy- 
γενής τ᾽ ἐφευρεϑεὶς φίλος τ᾽ ἀληϑὴς» συγκατείργασται Bruhn | ovy- 
κατήρτισται Musgrave 35 πεσών τ᾽ Reiske, πεσών γ᾽ Lenting, πεσὼν 
δ᾽ Matthiae 38 δεινοῖσιν αἵ... φόβοις Weil 

47 ἢ πυρὶ A. Schmidt 48 μητροχτονοῦντε anonymus 49 ^4o- 
γεία Beck 

ὅ0 84. delet Dindorf 61 αὐχένας (ut est in libro rec.) Reiske 
54 ἐχπερῶν Sevin 56 πολυκτόνον Musgrave 

67 ἐς ὁδόν, εἴ ποτ᾽ Markland 69 ῥοπῆς J. M. van Gent, fort. 
ἕρματος 

18 κασίγνητός τ᾽ ἔχει Paley 74 ὅδε] ὃς Porson | ἔφυ] ἔχει 
Heath | Ὀρέστης ἔχετε, μητρὸς ὅδε φονεύς; Herwerden 11 στένω ᾽γὼ 
Weil 18 ἐμῆς y' Weill 79 ὅπως δὴ ἴπλευσα Reiske 

81 (λέγοιμ᾽ ἃ καὶ παροῦσ᾽ Hartung) 82 γόνον] δόμον Kirch- 
hoff 83 ἐγὼ δ᾽ Camper 84 γὰρ εἰ μή γ᾽ εἵνεκα Weil | ψυχρᾶς 
πνοῆς Musgrave 8ὅ τὰ τοῦδε δ᾽ Bothe, τὰ τούτου γ᾽ Camper 
86 σὺ δ᾽ ὦ Jortin, σὺ δ᾽ ἦ Musgrave, σὺ δ᾽ οὖν Kirchhoff, σὺ δ᾽ αὖ 
Nauck, σὺ δὴ Weil 87 ἥκεις Hartung, ἥκεις δ᾽ Hermann, ἥκοντ᾽ 
olim Nauck, ἥκων Paley, ἥκετε δ᾽ olim coniciebam 

93 ὡς ἀσχολοῦσα olim Nauck 98 "4oysiowww ὄμμ᾽ Naber 
99 τότε] ποτε ed. Hervag. 99 sq. delet Herwerden 

100 ὀρϑῶς γ᾽ Lenting | ὀρθῶς ἐλέγξασ᾽ Reiske, ὀρϑῶς ἐλέγχεις 
Hartung φίλ᾽ ὡς ἐμοὶ Musgrave, φίλια δή μοι Brunck | λέγεις] τάδε 
Kayser 101 αἰδὼς δὲ τίς σ᾽ ἤδ᾽ Hermann | τίς ἐς Μυκηναίους c 
Facius 103 "4oyos σ᾽ Hartung 
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111 xol] ναί Paley 116 στᾶσ᾽ ἀπ᾽ Schumacher 117 ἀδελφὴ] 
δι᾽ ἐμοῦ HRauchenstein | ταῖσδε... χοαῖς}] τῇδε... χερί Herwerden 
118 αὐτὴ οὐ προσῆλϑε, μνῆμα σὸν φοβουμένη Heimsoeth | ταρβοῦσα τὸν 
Reiske, ταρβοῦσ᾽ ἔτι Hartung, ταρβοῦσά ys Herwerden, ταρβοῦσ᾽ ἅτε 
L. Schmidt, ταρβοῦσα δή Rauchenstein 119 ἄνωχϑί νιν Nauck 

199 χαιρός ἐστιν ἐκπονεῖν Weil 1217 κεχρημένοις F. Gu. Schmidt 
128 ἰδοιτ᾽ ἄν, ἄκρας Hermann, ἴδοις ἄν, ἄκρας Hartung, ἰδού, παρ᾽ 

ἄκρας Paley | παρ᾽ ἀκμὰς Musgrave, πανάκρας Bothe, παράκρους Weil 
199 σώσουσα F. Gu. Schmidt | evi» ἡ King | ἔστι παιπάλημα δὴ Naber, 

fort. ἔστι δ᾽ ἡ πάλαι κύων 

132 αἱ δ᾽ αὖ Brunck 

140 sqq. choriea coryphaeo et ducibus hemichoriorum tribuit 
R. Arnoldt 140 σίγα᾽ σῖγα Hermann 141 τίϑετε, μὴ ϑροεῖτε heiske | 
τίϑετε, μὴ ψοφεῖτε μηδὲ κτυπεῖτ᾽ Hermann, τίϑετε, μὴ ψοφεῖτε, μὴ ἴστω 
κτύπος Elmsley | μηδ᾽ ἔστω ψόφος Brunck 142 κοίτας] λέχους ex 
rec. libro King 145 ὅπως πνοιὰ King, ὡς πνοιὰ Porson | πνοᾷ Enger 

145 sq. ἃ σύριγγος ὀπὸς, ὡς λεπτοῦ δόνακος, οὐ φίλα πνοά us φωνεῖ 

Burges 146 φωνεῖς Tyrwhitt, φωνεῖ Boissonade, &$s Hermann | ὦ 
qovsu uo, φίλα vel φώνει ἐμοὶ φίλα Enger 147 ózóxovgov heiske, 
ὑπνοφόρον olim Musgrave, ὑπ΄ ὄροφον Dindorf, ἀπόπροθεν Semitelos | 
φέρω] ϑροῶ F. Gu. Schmidt 148 οὕτω {φέρουσα βοὰν» Brunck 

162 λόγου πῶς ἔχει μετάδος, ὦ φίλα Hermann 164 ποίαν τύχαν 
εἴπω: ποίαν δὲ Triclinius, τίν᾽, ὦ, τύχαν εἴπω, τίν᾽ ἤδη συμφοράν Mus- 
grave, τύχαν τίν᾽ ἂν λέγοιμι, τίνα δὲ Brunck | τίνας δὲ συμφοράς Porson 

155 etiam ἀνασφάλλει vel ἀναχταίνδει Musgrave 159 φερομένῳ] 
δρεπομένῳ Nauck, φερβομένῳ J. M. van Gent 

160 ἐχϑίστων) ἐλλέρων coniciebam cl. Hes. £Asoe: ἐχϑρά, fort. 
ἐχϑίμων 1064 ἄρ᾽ ἐδίκασε] ἀπεδίκασε Hermann 167 σύ νιν τάλαινα 
Porson 168 ϑωύξασ᾽ ἄγαν Hermann, ἐκλακοῦσ᾽ Paley, fort. ἀπύουσ᾽ 

171 εἱλύσεις Musgrave 118 λέγεις εὖ continuabat olim choro 
Kirchhoff 

181 ἀγάγετ᾽ Lautensach 183 sq. σῖγα oiyc] δίχα Musgrave 
185 ἀποπρὸ λέχεος Musgrave, ἀπὸ δὲ λέχεος Hermann 188 ϑανεῖν. 
τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ εἴπω; Beck 189 οὐδὲν γὰρ Musgrave, οὐδὲ γὰρ o ὦ... 
Hermann, οὐ δὴ γὰρ olim Dindorf 

192 ἑλεῖν ἀπόφονον αἷμ᾽ ἀνείς F.Gu. Schmidt | αἷμ᾽ ἄδων Kvicala 
198 ἀνδροφόνου Nauck 195 ἔκανες ἕκανες heiske, ἔϑανες ἔϑανες 

ex libro rec. Porson 
201 ὅδε γὰρ Weil 204 πλέον βιότου μέρος Porson 206 ἄγαμος 

ἄτεκνος ἄφιλος ὅτι βίοτον ἃ vel potius ἄγαμος ἐπεὶ ἄτξχανος ἀτρέμα βίοτον 
& Hermann, ἄγαμος ἐπεὶ ἄτεκνος βίοτον ἄβιον ἃ Herwerden | ἅτε βίον 
Hartung 206 sq. ἃ μέλεος] ἀμείλιος Battier 208 ὅρα περῶσα Musgrave 

212 ἐν δέοντι γὰρ Porson 218 σοφὴ] σαφὴς olim coniciebam 
225 βοστρύχῳ vel βόστρυχ᾽, o Paley 227 εὐνήν, ὡς, ὅταν μ᾽ 

ἀνῇ Matthiae, εὐνὴν «99': ὅταν μ᾽ ἀνῇ Klotz 
280 ὄν τι Kirchhoff, ὄν vov F. Gu. Schmidt 281 &voxivs, Her- 

werden 297 δή vvv Barnes 239 καινὸν xsig μὲν εὖ; Bothe | εἰ 
γὰρ εὖ, χάριν φέρεν Paley 

240 τοῦ δυστυχοῦς Hartung 249 εἴς vs ψόγον Lenting, αὑτῷ 
ψόγον Rauchenstein, ἐπίψογον Paley, εἰς γοῦν ψόγον Semitelos 

-— c9 ENS 

-— Bn nm. 
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255 ᾿πίσιξέ μοι Nauck 806 κόρας] κύνας Porson ^ 258—057 sic 
disponit: 266 sq. 260 sq. 258 sq. 264 sq. 262 sq. P. Wesener 269 οἷς 
εἶπ᾽ "AmólÀov μ᾽ Hartung 

212 ᾿ξαμείψει γ᾽ ὄψιν ὀμμάτων ἐμῶν (versum 271 ut interroga- 
tionem eum libris Electrae tribuens) F. Gu. Schmidt, ᾿ξαμείψει γ᾽ óu- 
μάτων ἐμῶν κόρας Holzner 275 && Dindorf 2171 χρῆμα λεύσσω 
Semitelos 

284 (ἐπήνεσας τάδ᾽ Canter) | τάδ᾽ ἐπένευσας γὰρ Elmsley, γὰρ 
ἐπέπνευσας τάδ᾽ Faust 286 ἔργμ᾽ ἐς Musgrave | ὅστις με δρᾶν ἐπάρας 
ἀνοσιώτατον Rauchenstein ^ 286sq. ὃς δρᾶν μ᾽ ἐπάρας (vel ue πείσας) 
vel potius ὃς τοῖς λόγοις ηὔφρανε, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ, δρᾶσαί μ᾽ ἐπάρας 
ἔργον ἀνοσιώτατον Nauck | δρῶν ὅς μ᾽ ἐπάρας Weil 281 δρᾶσαι, 
λόγοις Hermann, δρᾶν, τοῖς λόγοις Hartung 289 μ᾽ ἐχρῆν King 

290 ἐχτεῖναι} ἱέναι Herwerden 299 ἐκεῖνός y Herwerden 
294 (ἀνακαλύπτου κασίγνητον κάρα Reiske) 296 ὅταν γὰρ vel ὅταν 
μὲν Matthiae 

808 ἐπὶ χροὸς βάλε Triclinius, ἐπὶ χροὶ ὦ. Klotz 808 ἐμοὶ γὰρ 
ταὐτόν Herwerden 

310 εἰ δὲ σοῦ μέτα hauchenstein 812 cs δεμνίων Hartung. 
Sed cfr. Hesych. ἐκ Osuvíov: ἐκ τῶν στρωμάτων 814 δοξάζοις olim 
Hartung, δόξῃ τις (et antea νοσῇ) Oeri 314 sq. delet Dindorf ἀλλὰ 
δόξα τοῦ νοσεῖν χάματος xrí., nisi quaedam inter 314 et 315 inter- 

ciderint, Facius 315 ἡ ̓ μέλεια γίγνεται Hartung, ἀπορία τ᾽ ἐν τῷ 
δοκεῖν Holzner, ἀπορία γε γίγνεται Bruhn 819 ἐλλάχετ᾽ ἐν Musgrave, 
ἐλλάχετε olim Nauck, εἰλήχατε Kayser 

321 αἵ ye Nauck | o? διὰ τὸν Rauchenstein, o? πτερὸν vel αἵ 
δρόμον Paley 321 sq. o? πτερὸν ταναὸν ἀμπάλλεσϑ'᾽ αἰϑέρι᾽, αἵματος 
Weil, fort. αὖ πάτον ταναὸν ἀμπάλλεσϑ᾽ αἰϑέρος, αἵματος 822 ἀμ- 
πάλλεϑ᾽ Musgrave 326 sqq. λύσσας φοιταλέου, κακῶν μόχϑων ὧν 
τάλας Hartung — 327 μανιάδος {δεινᾶς (κακῶν supplet J. M. van Gent) 
φοιταλέου μόχϑων Hermann | κακῶν φεῦ μόχϑων olim Nauck ^ 327 sq. 
φοιταλέου: μόχϑων, φεῦ, oiov ἔρρεις ὀρεχϑεὶς τάλας Enger 828 ὦ 
τάλας] σύ γε τάλας olim Nauck | ὀρέξας Schwerdt 829 φάτιν τὰν 
Hartung 

330 ἔλακε δεξάμενος ἔλακεν ἀνὰ (ἂμ Weil) πέδον Hermann, ἔλακε 
δεξάμενος ἱερὸν ἀνὰ δάπεδον Hartung, ἔλακε δεξάμενος ἔλακε, γαπέδων 
olim Nauck | ἀνὰ τὸ δάπεδον Brunck, ἀνὰ τὸ γάπεδον Porson | ἀνὰ 
Δ)έμεϑλα γᾶς Heimsoeth 331 κχλέονται olim Musgrave 335 δαΐζων 
Hartung 336 συμβαλεῖ Porson 337 εἰς δόμους] εἰς δώματ᾽ olim 
Kirchhoff, ἔνδομον Weil, εἰς ὄμματ᾽ olim coniciebam ^ 337 sq. πορεύων 
τιξ δαίμων σοι ἀλάστορας ματρὸς ἐφ᾽ αἷμα Hartung 888 ἀναβαλχιοῖ 
Musgrave, ἀναβακχεύσει Paley 

342 δαίμων ὀλεϑρίοις et 344 λάβροις κύμασιν Enger 848 δεινῶν 
πόνων ὡς] δεινὸν βοῶντος Jacobs 848 56. δεινῶν λάβροις ὀλεϑρίοισιν 
ἐν κύμασιν πόνων, ὡς πόντου Hermann, δεινῶν πόνων ἐν πόντου λάβροις 
ὀλεϑρίοις κύμασι Hartung, δεινῶν ὀλεϑρίοις μόχϑων, ὡς πόντου, λάβροισιν 
ἐν κύμασιν Weil | fort. κατέκλυσ᾽ ἐν δίνοις (δίναις) ὀλεϑρίοις μόχϑων, ὡς 
ἐν κύμασιν λάβροισιν πόντου 844 κύμασιν] ysuwocww  Burges | λάβροις 
οὐλίοισιν ἐν χειμῶσιν Herwerden 345 ἐπὶ πάρος Reiske, ἐπίπαρος 

Brunck, ἐπίπροσϑεν Hartung 345 sq. aut ἄλλον aut ἕτερον delet 
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Reiske 348 sq. βασιλεὺς ὧδ᾽ ἁβροσύνῃ Μενέλαος ἄναξ πολλῇ στείχει 
olim Nauck 349 πόλλ᾽ ἁβροσύνῃ Jortin, πάνυ δ᾽ ἁβροσύνῃ L. Din- 
dorf, πολλῇ δὲ τρυφῇ vs καὶ ἁβροσύνῃ Klotz 849 sqq. πολλῇ δ᾽ ἐστὶν 
τῶν ΤἸανταλιδῶν ἐξ αἴματος ὧν ἁβροσύνῃ δῆλος ὁρᾶσϑαι Hermann 

354 δ᾽ αὖ προσομιλεῖς Reiske, δ᾽ ἂν προσομιλοῖς F. Gu. Schmidt 
356 ἡδέως] ἄσμενος Nauck 

365 delet Klinkenberg : 808 5α. πολλῶν δ᾽ ἔπλησεν... ἐμοὺς 
δακρύων vel (deleto πολλῶν) ἐπεὶ δὲ τῆσδε Ναυπλίας ψαύω χϑονός 
Hermann 

810 ἐξωρμημένης Paley 3179 οὐκέτ᾽ αὐτὸν Camper 

898 φείδου πολλάκις Nauck, φείδου πλεονάκις Weil, φείδου δ᾽ 
ὠμὰ δὶς F. Gu. Schmidt | λέγων Kvicala 398 μάλιστα᾽ λύπη "c9 ἡ 
Hermann, λύσο᾽ ἡ μάλιστα δὴ Semitelos | μάλιστ᾽ £c9' Canter 
899 δεινὴ γὰρ ἡ σήψ Weil, δεινὴ γὰρ ἦϑος Bury 

400 αἱμάτων Weil 404 νυκτὸς] ἐκτὸς olim coniciebam 407 ὕπο] 

τάλαν vel τινῶν Reiske (et antea ἐκ φασμάτων) 
410 ἀσπούδαστα Reiske | ἀπετρέπου Hermann 413 δεινὰ δείν᾽ 

εἰργασμένους Herwerden 41 μὴ μάντιν Musgrave, μὴ δαίμον᾽ Jacobs, 
μὴ ϑεόν τιν᾽ Burges, μὴ μοῖραν Camper, μὴ πατέρα γ᾽ Weil, μὴ φϑί- 
μενον Herwerden, μὴ ϑεῶν τιν᾽ (vel δαίμον᾽) Rauchenstein, μὴ ϑέσφατ᾽ 
Holzner | μὴ ϑάνατον εἴπῃς τοῦ πατρός᾽ τοῦτ᾽ οὐ σοφόν Hartung | τοῦτ᾽ 
&v ἣν γὰρ οὐ σοφόν Burges | σοφόν] σαφές Holzner 418 do εἰσὶν 
$9:oí Hartung, εἰσὶ δὴ 950í olim Nauck : 

421 δὲ] δὴ Musgrave post 428 ΟΡ. xx κὰκ ME. Ἐπ εἰς 
φίλους ἔφυς κακός. ΟΡ. οὐ σοφός, ἀληϑὴς δ᾽ xx Kirchhoff 424 οὐ 
σοφός, ἀληϑὴς δ᾽ ἐν φίλου γ᾽ ἔφυς κακοῖς vel potius οὐ σοφός, ἀληϑὴς 
δ᾽ εἰς φίλους ἔφυν χαχούς Musgrave, σὺ σοφὸς ἀληϑής, εἰς φίλους δ᾽ 
ἔφυς κακός Holzner | ἀληϑῶς Paley | εἰς (εἷς i. e. εἶ Heath) φίλους εἰπὼν 
κακῶς quondam ex recentioribus libris recipiebatur 426 οὔ που 
England | τὸ μέλλειν J. M. v. Gent 428 μίσει us φεύγουσ᾽ vel μύσος 
us φεύγουσ᾽ ὥς τί μ᾽ οὐ zxoocsvvéms, F. Gu. Schmidt 429 coiy Har- 
tung, σαῖν Paley | τόδ᾽ αἷμα κατὰ νόμον πόλεως Nauck, σῆς αἷμα μητρός, 
ὡς νόμος olim coniciebam [ἤγνισας σὸν λῦμ᾽, ἄναγνον ὡς χρεών F. Gu. 
Schmidt | νόμον χϑονός Weil νόμους ἐτῶν M. Seyffert 

431—306 delet C. Robert 432 τὸ] τε Heimsoeth | Τροίᾳ Mus- 
grave | πατρὸς Hartung | vÓ πατρὸς μῖσος εἰς ἔμ᾽ ἀναφέρων F. Gu. 

Schmidt 484 διὰ ϑρόων δ᾽ ἀπόλλυμαι Musgrave, δι᾽ ἑτέρων δ᾽ ἀπόλ- 
λυμαι Madvig, διὰ πικρῶν δ᾽ ἀπόλλυμαι Rauchenstein, δι᾽ ἑτέρων δ᾽ 
ἔτ᾽ ὄλλυμαι F. Gu. Schmidt 435 τίς δ᾽ ἄλλος:] τίνων ποτ᾽: Rauchen- 
stein | τῶν] τινὲς Heimsoeth | ἀπ᾿] ὑπ᾽ Herwerden 437 δ᾽ οὐ 
Schirlitz 489 ἦ μοι τὸ σαφὲς ἐξειπεῖν ἔχεις; Dindorf, ὅ τι ys καὶ 
σαφῶς εἰπεῖν ἔχεις Hartung, εἰπὲ δ᾽ εἰ σαφῶς εἰπεῖν ἔχεις Paley 

441 φυγεῖν Porson 441 sq. delet Weil 444 κύχλῳ γ᾽ (vel 
πέριξ) ἑλισσόμεσϑα Valeckenaer 441 ἐς] πρὸς Hermann 448 ἐλπὶς 
ἡμῖν... ἔχειν Herwerden, ἐλπὶς ἡμὴ... ἥκει Madvig 

454 ἔχουσι τῶν φίλων F. Gu. Schmidt 455 ᾽πὶ καὶ ταῖς Her- 
mann, ᾽πὶ ταῖς γε Hartung 459 ΜΜενέλα᾽, ἀπωλόμεσϑα Elmsley 

461 τοῖς ἐμοὶ ᾿ξειργασμένοις Hartung 402 πολλὰ δὴ (deleto 
v. 463) F. Gu. Schmidt 468 λάβω] βάλω Seidler 469 φεύγειν 
Heimsoeth 

——— Bntütünanm νυν d lo ΝΣ ΨΨΣΎ ΥΨ 
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481 viv] γὰρ Lenting 482 οὐκ ἔστιν γόνος Reiske 484 τιμη- 
τέος] τί μὴ τεός: A. Moebius 488 ἔστι τοῖς σοφοῖς Scaliger 

491 (πρὸς τόνδ᾽ ἀγὼν τίς ἂν σοφίας ἥκοι πέρι Duport, πρὸς τόνδε 
τις σοφίας ἀγὼν ἥκει πέρι Musgrave), πρὸς τόνδ᾽ ἀγῶνα τίς σοφῶν (vel 
τις μάτην) καϑίσταται Paley, πρὸς τόνδε σοφίας εἰς ἀγῶν᾽ ἥκω πέρι 
Kayser | ἀγών τις ἀσοφίας Bothe — 497 πληγαῖς Schaefer | κάρα ϑυγα- 
τρὸς τῆς ἐμῆς πληγεὶς ὕπο Brunck, πληγεὶς ἐμῆς ϑυγατρὸς ἐκ χειρὸς 
κάρα Kirchhoff, (πληγεὶς ϑυγατρός, τῆς ἐμῆς ὑπῆρχ᾽ ἀρᾶς O. Goram), 
πληγεὶς γυναικὸς τῆς ἐμῆς κόρης πάρα Heimsoeth, πληγαῖς ϑυγατρὸς 
τῆς ἑμῆς τυπεὶς κάρα Weill | ὑπαὶ κάρα Hermann, ὕπ᾽ ἐς κάρα Her- 
werden, ὑπ᾿ ἐς κάρα Barthold 

502 σῶφρόν γ᾽ Reiske | τ᾽ ἂν ἔλαβ᾽ ἀντὶ συμφορᾶς Matthiae, τ᾽ 
ἔλαβ᾽ ἂν ἀντὶ συμφορᾶς Bergk, τ᾽ ἀντὶ συμφορᾶς λαβεῖν Hartung 
503 νόμου γ᾽ Brunck | δ᾽ ἀντείχετ᾽ Reiske 508 ἀποχτενεῖ ποϑ'᾽ 
Herwerden 

514 sq. φυγαῖσι δ᾽ ὁσιοῦν, ὅστις αἷμ᾽ ἔχων κυρεῖ, celeris deletis, 
Nauck 518 ἔγωγε Brunck 

526 εἴπ᾽ εἴ τιν᾽ Vater (praeferendum esset sim ἥντιν᾽) 
530 ἕν γ᾽ οὖν Schaefer — 535 ἔναντα τοῦτον ὠφελεῖν olim Nauck | 

post hune versum, deletis v. 536 sq., lacunam olim statuebat idem 
538 ϑυγάτηρ γ᾽ ἐμὴ vel ϑυγάτηρ ἐμὴ (δ᾽ om. lnbri rec.) Lenting 
539 ἀλλ᾽ οὔ τι Paley 

540 ἔγωγε Brunck 543 "zieonu' ἐς ξυμφορὰς Markland, ᾽πίσημα 
ξυμφορὰς Bothe 544 λέγων Naber 545 delet Paley | φόβῳ τε 
μέλλω .. λυπῆσαι Holzner 546 ἔγωγ᾽ Brunck, £yóó' Hermann 
546 sq. delebat Hartung ^ 547 ὅσιος δ᾽ £0" ἕτερον Kirchhoff, ὅσιος δ᾽ 
ἐς ἕτερον Schenkl, ὅσιος δὲ ϑάτερον Hannemueller, ὅσιος δέ, γαῦρον 
Nauck, ἀλλ᾽ ἕτερον ὅσιος Weil | δ᾽ ἕτερος ὀνόματι M. Seyffert, δ᾽, 
ἑταῖρον ὄνομα E. B. England 548—50 delebat olim Nauck (550 
delet Oeri) 

553 ἄρουρ᾽ ὡς Hermann (ὡς σπέρμ᾽ ἄρουρα mavult Paley) | versum 
delet Beck . 5555sq. delet Paley ^ 556 τροφοῦ Paley ^ 558 ἰδίοισιν] 
ἀϑέοισιν Nauck, κρυφίοισιν Paley, &óíxoww  Herwerden 559 εἰς 
ἄλλ᾽ ἐσήει F. Gu. Schmidt 

563 delet Nauck 564 ἀπειλοῦσ᾽ Oeri  — 569 ἦν ἄρ᾽ Hartung 
511 ἔπαυσα] ἔλυσα Herwerden 572 ἄδικον δὲ μητέρ᾽ F. Gu. 

Schmidt 
580 δικαιῶν Wei  — 582 us λυσσῶντ᾽ F. Gu. Schmidt — 588 'Oóvc- 

σέως (deleto ὁρᾷς) γὰρ ἄλοχον οὐ κατέκτανεν Hartung, qui olim 588—90 
delebat | οὔ νιν ἔκτανε Brunck 

591 ὁρᾷς ᾿ἡπόλλω δ᾽ Hermann 593 ᾧ] καὶ Weil | πάντες ἃν 
κελεύσματ᾽ ἡ F. Gu. Schmidt | κείνῳ M. Seyffert 591—99 delet Oeri 

595 sq. verba z«L..£yo delet Nauck (596 delebat olim Hartung) 
599 μὴ ᾿ὑγκελεύσας Markland, μὴ οὐὑγκελεύσας Brunck | sí χὠ κελεύσας 
μή μὲ δύσεται Paley | ὁ delet Porson | εἰ ϑεὸς κελεύσας μή us δύσεται 
Qwuvsiv Weil 

600—4 delet Paley, 602—4 eicit Herwerden 600 μὲν οὖν 
Lenting 605 γυναῖκες ἐκπονεῖν Holzner 606 ἔφυσαν] δοκοῦσιν 
Rauchenstein 607 λόγον E. Schwartz 608 delet Nauck 
609 ἀνάξεις L. Dindorf, ἐφάψεις Blaydes 
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612 quia lex. rhet. Cantabr. p. 399, 11 λαὸν exhibet, λεών pro 
ὄχλον conicit Nauck 613 ἐπισίξω Nauck 618 ἀγγέλλουσά σοι 
᾽γαμέμνονος Hartung | versum delet Paley 

620 ἐνθάδ᾽ ἔμπικρον Goodwin 622 gol δὴ Musgrave | λέγω τὸ 
δεύτερον Herwerden 625 sq. delet Schenkl (versu 527 relicto) 

632 τῷ σὸν vel τῷ σὺ Nauck 636 νόησιν olim coniciebam 
640 λόγων] ἐπῶν Herwerden 644 χρῆμα δ᾽ ἣν heiske 
651 post 657 collocat Paley 6529 ἐπέδοτο Reiske ^ 656 σωτή- 

ριος στὰς ἡμέραν 9" ἡμῶν ὕπερ μίαν πονήσας olim Nauck | ἡμῶν 9^ 
ὕπερ Paley 

612 τί δὲ λέγειν μόνον μὲ δεῖ Heimsoeth — 6785 ϑανόντ᾽ | παρόντ᾽ 
Weil 676 κἀλέγειν Herwerden 671—'9 delet Paley 

684 πρέπει γὰρ Heimsoeth ^ 686 ϑνήσκοντ᾽ ἂν ἢ χτείνοντα Her- 
mann, ϑνήσκειν τ᾽ ἀποκτείνειν τε Hartung, κεὶ χρὴ ϑανεῖν χτείνοντα 
Heimsoeth 687 παρὰ ϑεῶν Porson | κενὸν δόρυ] vqvousvog, v. 689 
deleto, Nauck 689 ἀλώμενος] ἁτώμενος Reiske, δεδμημένος vel 
ἀνειμένος F. Gu. Schmidt 

693 πῶς ἤκομεν Reiske, προήκομεν Pues 694 σμικροῖσι μὲν γὰρ 
μεγάλα Brunck 69 πόροισιν Musgrave, ὅπλοισιν Hartung, oóx ἔστιν 
Herwerden | πονῶν" ἀμαϑὲς οὖν Weil, πονῶν περ; ἀμαϑὲς Rauchenstein 

696 ἡβᾷ ϑυμὸς cl. Menand. monost. 71 βλάπτει γὰρ ἄνδρα ϑυμὸς εἰς 
ὀργὴν πεσών Nauck 698 ἤσυχός τις αὐτὸς Heath | αὐτὸ συντεῖνον 
μένος Canter, αὐτὸν ἐντείνοντα μὲν Elmsley | μὲν] περ A. Schmidt 

700 πνοή Coenen 701 0cov ϑέλῃς Brunck, ὅσον ϑέλοις Schaefer, 

otov θέλεις Cobet, ὅσ᾽ ἃ ν ϑέλῃς Nauck, ὅσων ϑέλεις Schenkl 702 sq. 

delebat Hartung τὰ σπείσας ποτ δ μὴ λίαν τεῖναι κάλως F. Gu. 
Schmidt 

712 λόγχῃ σμικρᾷ F. Gu. Schmidt 112 sqq. sí γὰρ ῥάδιον. 
τρόπαι᾽ ἦν.. πάρα, οὐκ ἂν (vel οὔτὰν) πρὸς Ἄργους γαῖαν (οὐκ ἂν παρ᾽ 
"Aoyovs γαῖαν ταϑ]ΘὈδ1η).. προηγόμεσϑα Kirchhoff 114 οὔ τοί ποτ᾽ 
Paley | οὐ γὰρ δι᾽ "Aoyove γαῖαν Hartung, ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ άργους δῆμον 
Rauchenstem, εἰ γάρ, πρὸς Ἄργους γ᾽ οὐκ ἂν Heimsoeth, οὐκ ἂν ἕνεχ᾽ 
Ἄργους γῆς ἂν olim coniciebam, οὐκ ἄν ποτ᾽ Γάργους γαῖαν. Schwerdt 
714 sq. γαῖ᾽ ἂν... προσῆγέ μ΄, ἴσθ᾽ εὖ Weil (malim προσῆγέ μ᾽ i69" ἄν 

119 τιμωρῶν Heimsoeth 

128 ὕπη] ὦ πῇ Battier 124 σωτηρίας] ναυκληρίας olim coni- 
ciebam — 729 ἡ μ᾽ ἐχρῆν Battier, οἵ μ᾽ ἐχρῆν Herwerden, fort. ἡδονῆς] 
προάστιος Paley, πρὸς ἄστεος Heimsoeth 729- 81 vel 180 sq. vel 

unum 731 delet Herwerden 

130 πόλεως καταστάντ᾽ (vel ἀϑροισϑέντ᾽) εἰσιδὼν Heimsoeth | πό- 
Aecg καλούσης Holzner | ἀκούσας, νῦν δ᾽ ἰδὼν Reiske, ἀκούσας τ᾽ εἰσιδών 
v Hermann, ἀκούσας τόνδ᾽ ἰδών τ᾽ Hartung, ἀκούσας ὄντ᾽ ἰδών cv 

H. Cron | τοὺς δ᾽ ἰδὼν ὁρμωμένους Paley 131 Maximus Planudes V 
p. 525 ed. Walz affert ὡς ϑανοῦντας αὐτίκα 1. e. fort. og ϑανουμένους 
τάχα 181 εἰκότων Bothe, εἰκὸς οὖν Wilke, ἔστ᾽ ἔπος F. Gu. Schmidt | 

εἰκότως ἔχει γυναικὸς κἄνδρα Heimsoeth 

140 ὕμως] ὕπως R. Haupt 141 7 δάμαρτα Hermann 743 ἣ 
z0ÀÀovg anonymus 148 sq. delet Usener 140 μή μ᾽ ἐᾶν ϑανεῖν 
J. M. van Gent 141 πρόσφορον τί F. Gu. Schmidt | τοῦτ᾽ ἐγὼ εἰδέναι 

É 
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vel τί δῆτα πρὸς τάδ᾽ εἶπεν; εἰδέναι ϑέλω Hermann | τοῦτο γὰρ μαϑεῖν 
ποϑῶ Nauck ) 

750 σπείρων ex recentioribus libris Lenting 752 εὖ σταϑμᾷ 
F. Gu. Sehmidt, fort. εὐστοχεῖς 153 sq. delet Czwalina 157 γὰρ 
οἴχομαι Facius 158 μακρῶν zso ov sem. philol. Vindob. sodalis 

761 πεφαργμένας Dindorf ^ 763 ἐροῦ] ὅρα Herwerden 766 ἔγ- 
Ἀλημὰ τί Hermann | post hunc v. duos v. intercidisse putat Kirchhoff 

111 προσῆκον ἐμὲ Nauck, παρείκομεν Heimsoeth 112 πανούρ- 
γους Nauck 

181 ϑανὼν γὰρ, ut est in cod. recentiore, anonymus 182 ἔν- 
Quxov. IIT. col μὴ δοκεῖν εὔχου μόνῳ Hartung | τοῦ δοκεῖν ἔχου μόνον 
Lenting, τό ys δοκεῖν ví. Brunck, τόδε δοκεῖν uci. Paley, τῷ δοκεῖν 
αὐχεῖς μόνον Holzner | versum delet Nauck, post 785 collocat Weil 
184 ἂν καί Hartung, ἄν πού Rauchenstein 785 ἀσχαλῶν Barnes | 
ἐν δαίμοσιν Musgrave 186 ἱτέον delebat, relicto τὸ ante κατϑανεῖν, 
olim Kirchhoff 188 χέοιτ᾽ ἄν... οἰωνὸς μέλας F. Gu. Schmidt (μέλας 
iam Reiske) 789 τῷ χρόνῳ ys Lenting, καὶ χρόνῳ ys Heimsoeth 

198 delebat olim Hartung 
800 παραβαλὼν Naber, προσβαλὼν F. Gu. Schmidt 802 δειχϑῶ 

Beck 803 μὴ δειναῖς συνόντα Reiske, μὴ δειναῖς ἐνόντα Beck 
810 πάλιν ἄρ᾽ ἦλϑ᾽ Musgrave 811 πάλαι delet Heath | παλαιὰς 

ἐπὶ συμφορὰς Hermann 812 ἔρις ἀρνὸς «ἔρις (et 812 7419s) Fritzsche 
812sq. χρυσέας ἔρις ἀρνὸς ὕπερ ἦλϑε Hermann, χρυσέας 149" ἔρις 

ἀρνὸς ἐπάγουσα Dindorf, χρυσείας ὑπὲρ ἀρνὸς ἔρις ἤλυϑε (et 895 9α- 
νάτοιο) Nauck 813 ἤλυϑε] ἐπόρευσε vel ἐπέκρανε vel potius ὀλό᾽ 
149: Hermann, ἤλυϑεν ἐν F. Heinisch, ἤλασε Paley, ἐπόρουσε Christ, 
μξελέοισι Herwerden 813 sq. περιῆλϑε Τανταλίδαις οἰκτρότατ᾽ ἐς Weil 

815 συγγενῶν Hartung, γέννᾳ τῶν Herwerden, δειλαίων F. Gu. Schmidt 
816 φόνῳ γὰρ φόνος (deleto ὅϑεν) Hartung 810 5α. ἔνϑεν δ᾽ αἷμα- 

τόεις ἀμείβων φόνῳ φόνος οὐ προλείπει Nauck, ὅϑεν δώματος οὐ προ- 
λείπει φόνῳ φόνος ἐξαμείβων Weil 817 διαίματος olim Nauck 
818 δίοισιν Musgrave 819 οὐ καλὸν οὐ καλὸν Facius 

821 μελανϑὲν δ᾽ ὧδε φόνῳ Kayser | φόνου Facius 828 τὸ δ᾽ 
εὖ Bothe, τὸ δ᾽ οὐ Herwerden, τοκεῖς Rauchenstein | ἀσέβειά τε μεγάλη 
F. Heinisch, ἀσέβει᾽ ἅμ᾽ ἐν δέει Lindau 828 sqq. τάδ᾽ — ἀντιτολμᾶν 
ἀσέβειά γ᾽ αἰόλα, κακοφρόνων βροτῶν παράνοια. τάδ᾽ ἀμφὶ φόβῳ 
ϑανάτου Camper 824 κακόφρων vel κακόνων Nauck 895 ϑανάτου 
δ᾽ ἀμφὶ Triclinius, τοῦδε γὰρ ἀμφὶ Dindorf, φασγάνου δ᾽ ἀμφὶ aliquando 
Herwerden 826 ἰάκχησε Porson 898 σὰν] ys Triclinius, δὲ Hermann, 
σὺ olim Nauck 828 sq. κτείνων δὲ ματέρα μὴ πατρῴων VFritzsche 
829 τιμῶν] τίνων ex schol. cod. Barocc. 74 King, τελῶν Nauck 

881 νόσος, τίνα Hartung 834—38 — 889---48 statuit, scribens 
834 oiov ὅ γ᾽ ἔργον, 835 οἷα βεβάκχχευται, 888 παῖς ᾿Δἀγαμεμνόνειος, 
839 ἰὼ μέλεος (ὦ μέλεος, ματέρος Hermann), 842 πατρίων (πενϑέων 
πατρῴων ἀμοιβάν Hermann) Seidler 834 οἷον δ᾽ Fritzsche | οἷον 
ἔργον τλὰς ὁ τάλας Hartung 886 φόνου Hartung, φόβῳ Paley, fort. 
ἄτενέξ 881 βλεφάροισιν Fritzsche 888 delet Paley 889 sqq. μέλεος, 
ὥ, ματέρος ὅτε μαστοὺς ὑπερτέλλοντας ἰδὼν χρυσοπηνήτων φαρέων σφάγιον 
ἔϑεσο ματέρα Hartung | ματέρος ὅτε μαστὸν ὑπερτέλλοντ᾽ ἐσιδὼν χρυ- 
σεοπηνήτων φαρέων anonymus 

Euripides, Orestes. 6 
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842 sq. σφάγιον ἔϑετο τὰν τεκοῦσαν πατρίων παϑέων ἁἀμοιβᾶν 
Weil 847 sq. προκείμενον δραμεῖν ϑέλων Brunck | προκχείμενόν τ᾽ ἔπι, 
deleto v. 848, Kirchhoff | ἀγῶνος τοῦ προκειμένου χάριν (v. 848 deleto) 
olim coniciebam 848 δώσων] (δύσων Canter) ϑεύσων heiske, δραμών 
Hartung, δραμεῖν Heimsoeth | ϑευσόμενος o Weil, ἐσιὼν ἐν o F. Gu. 
Schmidt ^ post 849 versum (ἐλϑεῖν, ἵν᾽ ἐχϑροῖς δυστυχῶν ϑήσει γέλων) 
intercidisse putat Paley 

854 fort. δυστόμους, cfr. Phoen. 1336 856 δῆλος si] (μὴ φεῖσαι 
Musgrave) 869 ἧς Reiske, mallem 5 

863—065 delet Herwerden 866 πυλῶν] fort. πόλεως 869 sq. 
ἔφερβ᾽ ὁ σὸς φίλως πένητα μέν, πιστὸν δὲ γενναίοις δόμοις F. Gu. 

Schmidt 

875 πάρα] πέρι Nauck 876 ἀνεπτέρωσε Hartung 
891 σὲ δ᾽ oóx ἐπαινῶν σόν vs σύγγονον κακοὺς Kayser | καλῶς 

κακοὺς Valckenaer 897 ὃς ἂν δυνάστης Nauck, ὃς ἂν xoovóvg 

Vitelli 898 ἔπειτα δ᾽ ἠγόρευε Nauck 
901 λαοὶ δ᾽ ἐπερρόϑησαν, ὡς καλῶς λέγοι Porsou 904 ᾿4ργεῖος, 

ὡς ᾿Δργεῖος Lenting | "4oystog οὐκ àv, ἀλλ᾽ ἐσηναγκασμένος Hartung | 
ἠγκωνισμένος Musgrave, ἐξογκούμενος Camper, ἐσκευασμένος Oelschlaeger, 
ἐξηκασμένος Herwerden, ἐννενασμένος Semitelos, ἦν ἠκασμένος Goodwin, 
ἐξωγκωμένος Heimsoeth, εἰσακτὸν γένος Holzner, ἀλλ᾽ ἠκασμένος W. 
Headlam | versum videtur pro spurio habuisse Valekenaer 906 πιϑανὸς 
ἅπαντας Reiske, πιϑανὸς ἐπαχτῷ olim Matthiae, ἱκανὸς ἀκουστὰς 

Heimsoeth, πιϑανὸς ἀπείρους F. Gu. Schmidt, zid'wvóg ἀτάκτους Holzner 

910 xsi μὴ ᾿χαρίξοντ᾽ Heimsoeth — 911 χρὴ] δεῖ Sybel 911 sq. 
προστάτας ἑλόνϑ᾽ Hartung 912 ἰδόνϑ'᾽ 1 λέγονθ᾽ Brunck, ἴδιόν 9" 
O. Goram 913 τοὺς λόγους] πουλύπου O. Goram | λέγοντι] ψέγοντι, 
E. Voigt | καὶ πεπεισμένῳ Rauchenstein, καὶ νικωμένῳ Kayser 
914 ὃς] ὁ δ᾽ Heimsoeth 919 χραίνων]) στείνων Musgrave, κραίνων 
Markland 

991 ξυνετῶς δὲ... λόγοις σϑένων olim Nauck | χωρεῖν 9" Rauchen- 
stein | χωρεῖν ὁμόσε δ᾽ οὐ λόγοις σϑένων olim coniciebam | τοῖς ἄλλων 

'E A 

λόγοις Heimsoeth | ϑέλων)] λέγων Hermann 924 ἠξίωσε vel οὐκ 
ὥκνησε Herwerden 

936 οὐ] ἢ olim Nauck 937 γυναιξὶ δὴ δουλεύσετε Paley 
938 δὲ] δὴ Weil | δρᾶσαι πρέπει Brunck, δρᾶσαι πρέπον Nauck, δρᾶσαι 
δόκη (vel δοκώ) Heimsoeth 

942 ταύτης (vel κείνης) ys τόλμης, v. 941 deleto, Schenkl 
943 ἔπειϑε, καίπερ εὖ δοκῶν λέγειν Heimsoeth | εὖ λακὼν ὅμως F. Gu. 
Schmidt, fort. εὖ γρηστοῖς λέγων 

959 (non 957 sq.) delet Herwerden 
962 τὰν αἱματηρὸν Barnes, à, αἱματηρὸν F. Heinisch, αἱανματη ρὸν 

Kirchhoff, ἐς αἱματηρὸν A. Schmidt 964 νερτέρων πότνα Herwerden, 
νερτέρων κλέμμα Well | νερτέρων tec, καλλίπαις κόρα Hartung, νερτέρων 
ἃ καλὰ ϑεᾶς παῖς Paley, νερτέρων κόρα καὶ καλλίπαις ϑεά Schwerdt, 
νερτέρων lleooíqooce δαίμων 4. H. H. Schmidt 965 ἐαχχείτω Porson 

968 ἔλεός γ᾽ ὅδ᾽ King, ἔλεός σ᾽ ὅδ᾽ Musgrave, ἐλέοις ὅδ᾽ Klotz 
969 δανουμένων vel φϑονουμένων Musgrave 

972sq. 0 τε μακαρτάτοις ζῆλος àv ποτ᾽ οἶκος Weil 978 ξαλωτὸς 
Hermann 975 πόλει Musgrave, κακοῖς πολίταις Hermanm | ψῆφος ἐν 

* 
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πολίταισι φοινία Hartung, φοινία δίκα τῇδ᾽ ἐν πολίταις Schwerdt 

- 919 ἕτερ᾽ ἑτέροις Graef 
983 καὶ μέσον (vel μέσον καὶ) χϑονὸς τεταμέναν rec. libri | μέσον] 

μύδρον Facius, μέσῳ Madvig  χϑονός τ᾽ ἐξαμμέναν Nauck | τεταμέναν 

πεδάορον Weil | αἰωρήμασι μυρίαις ex schol. μυρίαις στροφαῖς στρεφο- 

μένη Hermann 984 ἀναβοάσομαι ex schol. Aristoph. Plut. 639 
Porson | ϑοήνους ἵν᾽ ἀναβοάσομαι olim Nauck 980 ovg Weil ἔτεκεν 

et ἐμέϑεν delet Nauck 9817 ἃς vel οἵας Madvig 

997 sqq. Μαιάδος τόκου τὸ χρυσόμαλλον... ὀλοὸν ὀλοὸν λόχευμα 

ποιμνίοισι. ᾿ἀτρέως ἱπποβότα Musgrave 989 ὁπότ᾽ corruptum iudicat 

Nauck 
1003 Hesychii et Photii glossae si ad nostrum locum pertineant, 

non solum πρός (quod delet Matthiae), verum etiam articulum e glossa 

olim in textum venisse censet Kirchhoff 1003 sq. οὐρανοῦ μεϑαρ- 

μόσασ᾽ ἐς μονόπωλον "4o Paley 1004 δοδόπωλον vel κροκόπωλον 
Gedike, μουνόπωλον olim Nauck 100 vs] δὲ Hermann [1000 Ζεὺς 

delet Weil 1007 τῷ δ᾽ ἔτ᾽ ἀμείβειν Musgrave | ἀμείβει ἀεὶ Hermann, 

ἀμείβει ἄλαις coniciebam | ϑανάτους καμάτων Camper — 1009 Κρησσᾶν 

Camper, Κρησίδος Paley 1009 sq. (τὰς δολίας δολίοισι γάμοισιν Hartung 

1011 ἤλυϑ᾽ ἐν Hartung 1012 πολυστόνοισιν δόμων ἀνάγκαις 

Hermann 1016 ἰϑύνων] ὀρϑῶν vel ἀνέχων Heath, ἰϑυνῶν olim 

Nauck | ἰϑύνων... κῶλον ἔτου Musgrave | deleto Ὀρέστου scribit {πέλας 

vel ézo£u^» i$óvov Hermann, {τοῦδ᾽ 5 ἰϑύνων Hartung, (ἐχύρ᾽ » ἰϑύνων 

Rauchenstein 1019 νερτέρων πύλης Jacobs 

1024 φέρειν ἀνάγκη libri rec. 1025 ὡς ὁρᾶν Paley, εἴ γ᾽ ὁρᾶν 

Schenkl 1025 sq. φέγγος εἰ 9500 τόδε οὐκ ἔστ᾽ ἔϑ᾽ ἡμῖν τοῖς ταλαι- 

πώροις ὁρᾶν Nauck 1026 etiam μετόν Musgrave 1027 μὴ σύ γέ 

μ᾽ ἀπόκχτειν᾽ Hermann 
1031 us προσβάλῃς ἀνανδρίᾳ Hermann, μοι προσβάλῃς ἀνανδρίαν 

Hartung, μὲ περιβάλῃς ἀνανδρίᾳ Nauck 1034 οὐδὲν γὰρ οἷον ἡ 

Kayser 1035 δεῖ δὴ Elmsley, δεῖ σ᾽ ἢ Gedike 1086 ξίφους 

ϑιγεῖν χερί F. Gu. Schmidt, ξίφει ϑήγειν χέρα E. B. England | χερί] 

δέρῃ Musgrave, χροΐ A. Krause 1039 ἐγὼ σέ γ᾽ οὐ κχτενῶ F. Gu. 

Schmidt 
1040 αὐτόχειρ σὺ F. Gu. Schmidt 1041 οὐδὲ Weil | ξίφους] 

Sodcove Herwerden — 1045 sq. ἔχω τῇ σῇ v ἀδελφῇ σ᾽ ὄνομα καὶ ψυχὴ 

μία olim Weil 1046 ἐμοί τ᾽ ἀδελφὸν ὄνομα Rauchenstein, σὺ τῇδ᾽ 

ἀδελφὸν ὄνομα Herwerden, ξυνώνυμον τῆσδ᾽ ὄνομα Heimsoeth, ἀδέλφ᾽ 

ἀδελφῆς, ὄνομα Weil | ὄμμα Tyrwhitt 
1050 sq. νῦν ἀντὶ .. λέχους προσπτύγμαϑ' "Au ov τοῖς . . πάρα Holzner | 

versus delet Oeri 1051 ἀμφὶ] ἄρτι Musgrave, ἡμῖν ex recenti libro 

Porson, ἄρα Schenkl 1055 ὥστε καὶ νῷν δεῖν Herwerden 1056 

ϑάνῃς olim Nauck 
1062 ἀποδείξω ϑανών Holzner 
1073 ἐγὼ ὁ τάλας Kirchhoff 1074 ταὐτὰ] τλάντα Reiske 
1086 etiam μήτ᾽ ὄμμα μου Jortin, μὴ λεῖμμά μου Valckenaer, μὴ 

δέμας ἐμὸν Heimsoeth 1087 μὴ πνεῦμά τ᾽ (δ᾽ Rauchenstei) αἰϑήρ 
Hartung μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ πνεῦμ᾽ ὕτ᾽ ἂν προδούς ποτε Heimsoeth, 
μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ πνεῦμ᾽, ἐγὼ εἰ προδούς ποτὲ olim Weil 1087 sq. μὴ 
λαμπρὸς αἰϑὴρ πνεῦμ᾽, ἐγὼ προδούς ποτε... τοὐμὸν εἰ λίποιμί σε Weil, 

θ᾽ 
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μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ πνεῦμα, σ᾽ si προδούς ποτε, ἕν δ᾽ αὖ φρονήσας 
τοὐμὸν ἀπολίποιμί σε F. Gu. Schmidt 1088 ὀλέϑρου vs σώσας Holzner 

1089 v. suspectus 

1090 xol πάντα συνεβούλευσά γ᾽ ὧν τίνεις Paley | versum delet 
Czwalina 1091 possis καὶ ξυνϑανεῖν κοινῇ us δεῖ col τῇδέ vs 
1092 λέχος κατήνεσα Brunck, λέχος ποτ᾽ ἤνεσα Hartung | ἧς ἐπήνεσας 
λέχος Kirchhoff, ἧς λέχος σύ γ᾽ ἤνεσας vel ἧς σὺ λέχος ἐφήμισας olim 
Nauck 1093 ἔχων ἐρῶ ποτε Hermann, ἐρεῖν κἄξω ποτέ Hartung 
1094 etiam εἰς Ζελφίδ᾽ Paley 1097 ταὐτὰ νῦν Paley 

1102 τι] ys Herwerden 1106 πῶς; εἰπέ" τὸ γὰρ ἕτοιμον, siy 
» , ^ * ^ , ^ 2a ἣν 25.472. 99 , 

ἔσται, πάρα vel πῶς: τὸ γὰρ ἐμόν γ᾽ ἕτοιμον, siy' ἔσται, πάρα Hermann 
^ ^ 9 ν 5 [v4 » 3 3. x , Ac / - . 

(τὸ γὰρ ἐμόν γ᾽ ἕτοιμον etiam ex schol. τὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἕτοιμόν ἐστιν efficit 
Barthold), τὸ γὰρ ἕτοιμον εἰ πάρεστ᾽, ἔσται καλῶς Hartung | s! γ᾽ ἔσται 
τὸ δρᾶν Rauchenstein, εἴ γ᾽ ἔστ᾽ ἐν καλῷ Weil 1108 inter scholia 
posuit γράφεται καὶ ἀποσφαλίξεταν (i. e. ἀπασφαλίξεται) Arsenius, 
ἐπισφραγίξεταν Musgrave 1109 οὐκ οἶδεν “Ἄιδην Nauck | κεχτη- 
μένῃ Heath 

1111 sq. delet Bruhn 1112 οἷοι... ἐπιστάται Dobree, ὅσοι y'.. 
ἐπιστάται Camper | δούλους ἐνόπτρων F. Gu. Schmidt 1114 πᾶσ᾽ 
“Ελλὰς Reiske 

1123 ταὔϑ᾽ Nauck 1195 πέπλοισιν ἕξομεν τοῖσδε Hartung 
1126 τίς ὄλεϑρος)] πῶς σφαγὴ Herwerden 1128 σιγῶντα κατϑανεῖν 
πάρα Weil 1129 χρεών] πρέπει Herwerden 

1146 δόρυ] πόνους Nauck 1147 ξῴην ἐγώ Nauck 1148 σπά- 
cou ἐγώ vel m ἐκείψης.. σπάσω δέρῃ Hermann 1149 μὴ κατανύ- 
σωμεν Herwerden 

1151 sq. olim delebat Nauck 1155 ,fuerunt qui legerent ἢ 
ἀληϑὴς qiAog" Hermann 1158 κακά] καλῶς Herwerden, fort. σοφά 

1160 δίδως μοι] διδάσκεις F. Gu. Schmidt 1161 δ᾽ αἰνῶν σ᾽ 
Porson 1168 fort. ἐχπνέειν ψυχὴν δέον 1168 5αᾳ. ἐγὼ δὲ πρίν πως 
ἐκπνέων ψυχὴν ϑανεῖν, δρᾶσαί τι... ἐχϑροὺς φϑάνων F. Gu. Schmidt, 
ἐγὼ δὲ πάντως τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς κακῶς δρᾶσαί τι χρήξω γ᾽ ἐκπνέων 
ψυχὴν ἐμήν Holzner 1169 ῥώμην τιν᾽ ἐκ ϑεοῦ σχών Hartung 

1173 καί ποϑὲν Paley 1174 εὔχομαι {κενά' ὅμως δὲ κἀνέλ- 
πιστὸς εὔχομαι τάδε Bruhn 1179 ἀλλ᾽ ἄγ᾽ εἰπὲ δή F. Gu. Schmidt 

1181 ἔχων olim Nauck 1182 τό γε λέγειν ed. Brubach., τὸ 
μέλλειν γ᾽ Hermann, τὰ μέλλοντ᾽ Hartung, προμελετᾶν Weil | τό γε 
κλύειν x£Óv  Herwerden 1187 χκατασπείσουσα νερτέρους F. Gu. Schmidt 

1192 , fortasse quidam legebant πᾷσι δ᾽ ἕν φίλοις τόδε" Her- 
mann 1196 Ἑλένης ΜΜενέλεως Hermann | ἐν ὄμματι (vel ὄμμασι) 
olim coniciebam | versum post 1198 collocat E. B. England 1199 
χτείνῃ) ϑείνῃ Gedike 

1200 πολύς zso ἢ Duport, χόλος παρῇ Facius, τόνος παρῇ 
O. Goram, τραχὺς παρῇ Rauchenstem | etiam πνέῃ olim Nauck 
1208 ἣν ξῶν Reiske, ἧς fóv Porson, ἢ σᾶς Hartung, ἢ σῶν Weil 

1212 εἰπεῖν "Tournier | ἧπερ Weil 1218 φύλασσε μή τις 
Valckenaer 

1920 ἐλϑών μ᾽ Valckenaer | ἐν δόμοις Weil 1921 fort. ἢ &y- 
γέλους 1924 ,s1 est Euripidis versus, nescio an positus fuerit ante 
versum 1222" Hermann 

| 

| 
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1284 ἔκσωσον κακῶν F. Gu. Schmidt 1236 ἐγὼ δέ γ᾽ (sic Tri- 
clinius) ἐπεκέλευσα Porson, ἐγὼ δὲ συνεβούλευσα Kirchhoff 1238 
ὀνείδη} ἐν “Διδου Geel (mallem ἐν 7410»), ἔνερϑε F. Gu. Schmidt 

1246—98 XO. coryphaeum et HMIX. duces hemichoriorum intel- 
legit R. Arnoldt 1247 Π]|ελασγὸν] παλαιὸν olim Nauck | ̓ “ργείων 
ἕδος Musgrave 1249 αὐδάν] (ἀῦτάν Musgrave) 

1251 σχέϑ᾽ Herwerden 1255 sq. ἐπινώμασι, ovrodsg ἔπι. Weil 
1256 πλαϑεὶς olim coniciebam | ἔτι φοίνιον οἶμα Musgrave | ἐπὶ] παρὰ 
Rauchenstein 

1264 sq. ἐνθάδ᾽ αὖτε. XO. παλινσχοπιὰν ἔχομεν κτὲ. Weil 19265 
olim Electrae dabat Nauck 1267 κόρας διάδοτε βοστρύχων πάντῃ 
διὰ Musgrave, κόραισι, δίδοτε βοστρύχων πάντῃ δία Hermann, κόραισι 
δ᾽ ἔδετε «vi. J. M. van Gent, κόραισι δίδοτε βοστρύχων πανταχῇ olim 
Kirchhoff πάντα διὰ βοστρύχων Triclinius 1209 προσέρχεται] φαν- 
τάξεται ut est in libro rec. Brunck, ἔνεπε Matthiae 

1211 5ᾳ. xsxovuuéveg ϑήρας Heiberg et Weil 1212 ϑῆρας] 
φῶτας F. Gu. Schmidt 1218 (ἀφόβως Canter) 1974 (ὃν σὺ δοκεύεις 
Reiske) 1278 τἀπὸ σοῦ anonymus et Hermann 1219 πελάξεται] 
fort. προσχρίμπτεται 

1281 πύλαισιν ἀνάγω βοάν F. Gu. Schmidt 1284 5. οἶκον; XO. 
ἔϑ᾽ ἡσυχία σφάγια φοινίσσειν Weil 

1802 καΐίνετε καίνετε ὄλλυτε Triclinius, καίνετε καίνετε, ϑείνετε 
ϑείνετε Hermann, καίνετε, καίνετ᾽, ὀρούετε olim Nauck, ὄλλυτε καίνετε 
Weil 1303 φάσγανα ϑείνετε Weil 1308 8q. φάσγαν᾽ ἔσω χροὸς 
ἱέμενοι Hermann, φάσγανα χειρῶν ἱέμενοι Hartung 1808 πὰρ ποταμὸν 
Weil 1308sq. Qoi» δορὲ.. ὀλόμενοι, δάκρυα δάκρυσιν, συνέπεσον 
σιδαρέοις Hartung 1809 δάκρυ᾽ ἐπὶ δάκρυσιν ἔπεσε olim coniciebam 

1317 ἀλλ᾽ ἐγκατάστηϑ'᾽ Paley 
1324 5 τιν᾽ Reiske 1325 οὐσ᾽ ἀπ᾽’ ὀμμάτων Burges 
1848 ἥκεις ὧδ᾽ ἴσως F. Gu. Schmidt 
1860 βαλόντες εὖ σφ᾽ ὀχμάξεϑ᾽ F. Gu. Schmidt 1353— 065 et 

1537—48 inter coryphaeum et duces hemichoriorum distribuit R. Arnoldt 
1354 ἕως ἂν πραχϑῇ φόνος olim, postea ὅπως ἐπαρϑεὶς στόνος Weil 

1355 ᾿Δργείοισι ϑόρυβον ἐμβάλῃ F. Gu. Schmidt | φόβον] πόϑον Naber 
1357 sq. fort. ἴδωμεν ᾿Ἑλένας μορφὰν μκαϑαιμαχτὸν fv φοναῖς κει- 

μέναν 1358 ἔνδοϑι προκείμενον Weil 
1360 συμφοράς] πάνυ σοφῶς Herwerden | σύμφορ᾽, οἶδα δ᾽ οὐ 

σαφῶς Weil 1363 sq. ἅπασαν ζὀδύρμασίν᾽ ^y ἔπλησε διὰ τὸν ὀλοὸν 
᾿Ιδαῖον {Φρύγαν (malim βόταν) Hermann 1369 "4oy£tov Hermann | 
ϑάνατόν τε Reiske 

1818 φροῦδ᾽, ὦ γᾶ γᾶ Musgrave 1375 φεύγω Hartung 1376 sqq. 
αἰϑέρ᾽ ἢ πόντον͵ Qxscvüg ὃν πέριξ ταυρόχρανος ἀγκάλαις ἑλίσσων κυκλοῖ 
Paley 1311 Sq. πόντον, ταυρόκερως ὃν Cxeevós ἀγκάλαις Hartung 

1382 sq. ἄστυ καλλίβωλόν τ᾽ Hermann | ἄστυ καλλιβώλοιό τ᾽ Ἴδας 
Dindorf | ἄστυ καλλίβωλον, Ἴδας ὄρος 9^ olim Nauck [᾿Ιδαῖον Hartung 

1385 sq. διὰ τὸ τᾶς ὀρνιϑογόνου ὄμμα wvxvomtígov Barnes 1386 56. 
ὄρνιϑος γόνου γ᾽ ὄμμα κυκνοπτέρου καλλοσύναν Hartung 1387 sq. 
σχύμνον δυσελέναν δυσελέγαν Kirchhoff, δυσελέναν cwóuvov Weil 
1389 órororoi Weil 1389 sq. ὦ, ὀτότυξ᾽ idisuov Hartung 
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1391 Ζ“αρδανίου Hartung 1892 ἱπποσύνου Heath, ἱπποσύνας 
Musgrave, ἁβροσύνᾳ vel καλλοσύνᾳ Herwerden 1395 ἰαχὰν ϑανάτου 
Musgrave, ἀρχὰν ϑρήνου Hartung, ἀρχᾶν ϑανάτῳ Kirchhoff, ἀχὰν 
Δανάτου, postea ἀρχὰν στονάχου Weil 1396 φλέγουσιν Musgrave 
1397 (αἰαῖν 'Acwctór Paley 

1408 πανοῦργος Herwerden 
1413 πεφαργμένοι Dindorf — 1414 γόνατα Hermann 141 ἔβαλ- 

λον "EAéveg ἄμφω Hartung 
1491 ἀρκυστάτων Blomfield ^ 1421 sq. τοῖσι δ᾽ ἀρχυστάτᾳ μηχανᾷ 

Battier | ἀρκύστατ᾽ αὖ μηχανᾶν Musgrave — 1425 769" ἐκεῖ vóv King | 
"gevyss Heath 1429 αἰϑύσσων Pierson 

1431sq. ἃ δὲ δακτύλοις ἕλισσε λίνον ἠλακάτᾳ Hartung 1435 
χρήζουσ᾽ ἀδινῶν Bothe 1437 προσεῖπε δ᾽ ὧδ᾽ Hermann 

1440 ἀπόστα δὲ Nauck 1443 λόγον ἵν᾽ εἰδῇς ἐμόν olim, postea 
ἵνα κατειδῇς λόγους Hermann, ἵνα δαῇς λόγον ἐμοῦ olim Nauck, ὡς ἂν 

εἰδῇς λόγους μου Weil 1446 sq. ὃ δὲ συνεργὸς ἄλλ᾽ ἔπρασσε Φωκεὺς 
ἰὼν κακός Hermann, ὁ δὲ συνεργὸς ὧδ᾽ ἔφραζ᾽ ὁ πάγκακος F. Gu. Schmidt 

1450 ἐκεῖϑεν ἐκεῖσ᾽ Hartung 1453 ᾿Ιδαία μάτηρ ᾿Ιδαία Her- 
mann 1454 ἀνταία Hartung, αἰαῖ αἰαῖ Weil 1456 τυράννων 
δόμοις Hartung, fort. δόμοισι κοιράνων 1457 παρυφέων olim coni- 
ciebam 1458 ξίφη σπάσαντε χερσὶν ἄλλος ἄλλοσε Hermann | ἄλλοσ᾽ 
ἄλλος Wilamowitz | ἄλλος ἄλλοσ᾽ ὄμμα δίνασε Wei 

1460 μή τις ἐπιπαρὼν τύχοι vel μὴ παρών τις ἐντύχοι Paley 
1402 κατϑανεῖ κακῶς olim Nauck | χατϑανεῖ delet Paley 1464 ἐν 
"Apgystoig Hartung, ἐναργῶς Herwerden, ἀνάγκῃ F. Gu. Schmidt | γόνον 
delet Paley — 1465 ἃ δ᾽ ἀντίαχεν, ὥμοι μοι Dindorf | & δ᾽ ἄρ᾽ ἀνίαχεν 
Weil 1466 στέρνοις delet Wilamowitz 1467 χκτύπησέν τε Hermanmm | 
μέλεα Wilamowitz 1468 φυγᾷ δ᾽ εὔποδι Musgrave, φυγᾷ δὲ ποτὶ 
Tyrwhitt 

1471 ὠμαῖς ἀριστεραῖσιν Heiberg 1472 ἔμελλ᾽ Weil — 1473 ioxy& 
Matthiae 

1483 τότε δὲ Hermann | τότε δὴ διαπρεπεῖς Bothe 1484 ὅσον 
«ἐς olim Nauck 1486 φυγὰς ἢ νέκυς ov olim Nauck 

1494 ἔπι Schaefer | ἃ δ᾽ ἐκ παστάδων Hermann 1495 διαπρὸ 
δωμάτων ἄφαντος ἐγένετο Hartung 

1601 Μενέλεως Hartung 1601 54. ενέλεως.. ἀνόνητον τὸν 
"EAéveg ἔλαβεν ἐκ Τροίας γάμον Weil 1502 Τροίας ἔλαβ᾽ ἔλαβε τὸν 
Hermann 1503—05, scribens 1504 βαίνοντ᾽ Arosiónv, loco versuum 
1549—1553 deletorum ponit A. Grueninger 

1510 sq. ,non male legeretur βοηδρομῶν et ἁμύνων, nec tamen 
necesse* Porson 1512 διώλετ᾽ ἄν Herwerden 1515 ᾿Ελλάδ᾽] Ació" 
Herwerden 1518 σίδηρος Φρυξὶν 5v φόβου πλέως vel σίδηρος τοῖσι 
Φρυξὶν ἦν φόβος olim Nauck 1519 σέλας γὰρ Hartung 

1621 κάρα] πέρι Geel 1597 μῶρος εἶ δοκῶν cod. Havm. (et 
Facius), μῶρος ἂν δοκεῖς Weil, μῶρος s& ÓOoxsig..; F. Gu. Sehmidt | 
τλῆν ἂν Madvig | σ᾽ àv Monk 1534 ϑέλων Nauck (olim x&v us .. 
An) 1537 τύχας anonymus 

1540 HMIX. ἀσφαλέστερον Valckenaer 1543 et 1545 hemich. 
notam praefigit unus et alter recentiorum librorum 1547 sq. μέγα 
δὲ x«l σϑένει βία ἀλαστόρων᾽ ἔπεσε γὰρ μέλαϑρα Herwerden | δύναμις, 
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τὶς ἀλάστωρ. ἔπεσεν ἐπὶ μέλαϑρα xrí. Hartung | δύναμις" μάλ᾽ ἀλάστωρ 
ἐπέπεσεν ἔπεσε (vel ἐπέπεσ᾽ ἐπέπεσε) μέλαϑρα τάδ᾽ αἱμάσσων Weil 
1549 ἀλλὰ γὰρ anonymus 

1556—60 delet Oeri 1558 ξένην Musgrave 
1564 τάλαιναν] Acxowwev Musgrave | τάλαιναν Τυνδαρίδα Porson 

1565 sq. τοὺς διολέσαντας ξυνϑανεῖν ἐμῇ χερί (ceteris deletis) Weil, 
oi διολέσαντες ξυνϑάνωσ᾽ ἐμῇ χερί Rauchenstein 

1510 παλαιῶν Musgrave — 1576 πότερον ἔτ᾽ εἰπεῖν F. Gu. Schmidt, 
fort. πότερα γεγώνειν 1577 ἔοικε, σοῦ Brunck 1579 verba ἐπὶ... 
φόνον suspecta habet Weil cl. v. 1587 

1580 κατέσχον] κατέτυχον Herwerden 
1596 πυρᾷ Kayser | versum olim graviter corruptum ant spurium 

arbitrabatur Nauck 1598 ὦ μὴ Dindorf 
1600 ναί, κρατεῖν vs Brunck 1601 suspectus 1607 γάρ μοι 

Hartung 1608 ἄπαιρε τῆσδε Weil 1609 ἀποκτενεῖς olim Nauck 
1611 κτανεῖν Ἄργου πόλιν Reiske | αἰνεῖν (vel wo&vow) πάλιν 

Weil 1614 σ᾽ εἰς olim Nauck | σφάγιόν γέ σ᾽ ἐκόμισ᾽ Kayser | εἰ δὴ 
Barnes — post 1615 lacunam (ME. σὲ δ᾽ αὖ κτενοῦσ᾽, ὦ ϑύγατερ, οἵδ᾽" 
OP. ἀλλ᾽ ἐνδίκως) statuit Hermann post 1617 lacunam (ME. ἀλλ᾽ 
οὐχὶ φεύξει σύ τὲ κασιγνήτη vs σή) statuit Hermann 

1620 γεῖσα τῶνδε τειχέων Heimsoeth 1024 £j δ᾽ Nauck | versum 
delet Oeri 1629 ᾿Ελένη uiv ἧς Brunck 

1630 ἥμαρτες] ἔμαρπτες Weil 1631 ἐν οὐρανοῦ πύλαις Heim- 
soeth, ἀνελπίστοις τύχαις Molzner, διὰ καλυμμάτων Oeri | versum delet 
Nauck. Eo sublato scribit 1632 σεσωσμένη ᾽στι Dindorf 1631 sq. 
delet Paley, quibus deletis 1633 ἐγὼ κρύφ᾽ ἐξέσωσα scribit Weil 
1634 ἐς Ζιὸς Paley aut post 1638 nonnulla excidisse aut hunc v. 
post 1642 transponendum esse putat Kirchhoff 

1641 sq. delet Paley 1642 ἀφϑόνου)] ἀναρίϑμου Herwerden 
1646 de γενήσεται cogitavit Paley 1646 Βα. κεχτήσεται.. Ὀρέστειον 
Ἀλύειν Musgrave | ἐπώνυμος... Ὀρεστεία πόλις Hartung 1047 Ὀρέστειον 
πάλιν Reiske, Ὀρέστειον πέδον Valckenaer, Ὀρέστειον κλύειν Gedike, 
ὈὌρέστειόν ποτε Hermann | versum delet Herwerden 1648 ἔνϑεν δ᾽ 
ἐπελϑὼν olim Nauck 

1651 εὐμενεστάτην Camper | versum delet Nauck 1658 o 
κατήνεσας Paley, ὡς κατήνεσας Nauck 1659 νιν] νῦν Beck 

1665 ὅστις φονεῦσαι Canter 
1610 fort. πείϑομαι 

1684 “ιὸς] Ζηνὸς recentiores libri, ys Ζιὸς Klotz | μελάϑροισι 
πελῶ Nauck 1689 roig Ζιὸς υἱοῖς delet Herwerden 

1690 ὑγρᾶς μεδέουσα Nauck 1691—93 delet anonymus (Edin- 
burgh Review vol. 19 p. 485). 
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Ὑπόϑεσις «Ροιγισσῶν. 

᾿Ετεοχλῆς παραλαβὼν τὴν Θηβῶν βασιλείαν ἀποστερεῖ 
τοῦ μέρους τὸν ἀδελφὸν Πολυνείκην᾽ φυγὰς δὲ εἰς 4oyoc 

ἐκεῖνος παραγενόμενος ἔγημε τὴν ϑυγατέρα τοῦ βασιλέως 

᾿Φδράστου, κατελθεῖν εἰς τὴν πατρίδα φιλοτιμούμενος. καὶ 

πείσας τὸν πενϑερὸν συνήϑροισεν ἀξιόχρεων στρατὸν ἐπὶ 

Θήβας κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ. ἡ δὲ μήτηρ ᾿Ιοκάστη ἔπεισεν αὖὐ- 

τὸν ὑπόσπονδον εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν καὶ διαλεχϑῆναι 

πρότερον πρὸς τὸν ἀδελφὸν περὶ τῆς ἀρχῆς᾽ δεινοπροσωπή- 

σαντος δὲ ὑπὲρ τῆς τυραννίδος τοῦ ᾿Ετεοκλέους ἡ μὲν ᾿Ιοκάστη 

συναγαγεῖν τὰ τέκνα εἰς φιλίαν οὐκ ἠδύνατο, Πολυνείκης δὲ 

ὡς πρὸς πολέμιον λοιπὸν παραταξόμενος ἀνεχώρησε τῆς πόλεως. 

ἔχρησε δὲ ὃ Τειρεσίας νίκην ἔσεσϑαι τοῖς Θηβαίοις. ἐὰν ὃ 

παῖς Κρέοντος Μενοικεὺς σφάγιον ἴΖρει γένηται. ὃ μὲν οὖν 

Κρέων ἠρνήσατο ἐπιδοῦναι τῇ πόλει τὸν παῖδα, ὃ δὲ νεανί- 

σχος ἐβουλεύετο καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῷ φυγὴν μετὰ χρη- 

μάτων διδόντος ἑαυτὸν ἀποσφάξαι. καὶ δὴ καὶ ἔπραξε. Θη- 

βαῖοι δὲ τοὺς ἡγεμόνας τῶν ᾿Αργείων ἔσφαξαν. ᾿Ετεοκλῆς δὲ 

καὶ Πολυνείχης μονομαχήσαντες ἀνεῖλον ἀλλήλους. ἡ μὲν 

οὖν μήτηρ αὐτῶν εὑροῦσα νεκροὺς τοὺς υἱοὺς ἔσφαξεν ἕαυ- 

τήν. 0 0$ ταύτης ἀδελφὸς Κρέων παρέλαβε τὴν βασιλείαν. 

Argumenta om. L, lin. 1—206 om. G 1 τὴν τῶν à 2 56. 
ἐκεῖνος εἰς ἄργοςα 3 ἔγημε ϑυγατέρα a, ἔγημεν ϑυγατέρα αὶ 5 ἀξιό- 
λογον στρατείαν κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ sig ϑήβας ἐλήλυϑε a 9 ὑπὲρ] 
scripsi, ὑπὸ libri| τοῦ om. BE 10 ἠδύνατο] ἐδύνατο E, ἴσχυσε B 
11 λοιπὸν] ἐχϑρὸν BE | παραταξόμενος)] Kirchhoff, παραταξάμενος 
libri | ἀνεχώρησεν mut. in ἀνεχώρησε E 12 ἔσεσϑιαι)] Barnes, ϑέσϑαι 
libri 15 ἐβουλεύετο PF, ἐβούλετο r | καὶ] καίπερ Kirchhoff, καίτοι 
Dindorf 16 ἀποσφάξαι] Valckenaer, ἀπέσφαξεν libri (ἀπέσφαξε B) | 
ἔπραξεν A 17 ἔσφαξαν) ἔτρεψαν Hermann 17 sq. évsoxAijg δὲ 
καὶ πολυνείκης μονομαχήσαντες recentiores libri, ἐτεοχλέους δὲ καὶ 
πολυνείκους μονομαχήσαντος (μονομαχησάντων 17) veteres 
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οἱ δὲ "4gysiou νικηϑέντες τῇ μάχῃ ἀνεχώρησαν. Κρέων δὲ 

δυσχερῶς φέρων τοὺς μὲν ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ τῶν πολεμίων 

πεσόντας οὐκ ἔδωκεν εἰς ταφήν, Πολυνείκην δὲ ἀκήδευτον 

ἔρριψεν, Οἰδίπουν δὲ φυγάδα τῆς πατρῴας ἀπέπεμψεν, ἐφ᾽ 
ὧν μὲν οὐ φυλάξας τὸν ἀνθρώπινον νόμον, ἐφ᾽ ὧν δὲ τὴν 
ὀργὴν λογοποιήσας οὐδὲ παρὰ τὴν δυστυχίαν ἐλεήσας. 

Περιπαϑεῖς ἄγαν αἵ Φοίνισσαι τῇ τραγῳδίᾳ. ἀπώλετο 

γὰρ ὃ Κρέοντος υἷὸς ἀπὸ τοῦ τείχους ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀπο- 

ϑανών, ἀπέϑανον δὲ καὶ oí δύο ἀδελφοὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων, καὶ 

᾿Ιοχάστη ἡ μήτηρ ἀνεῖλεν ἑαυτὴν ἐπὶ τοῖς παισί, καὶ οἵ ἐπὶ 
Θήβας στρατευσάμενοι ᾿Ζ4ργεῖοι ἀπώλοντο, καὶ ἄταφος Πο- 
λυνείκης πρόκειται, καὶ ὁ Οἰδίπους τῆς πατρίδος ἐκβάλλεται 

καὶ σὺν αὐτῷ ἡ ϑυγάτηρ vvwyóvq. ἔστι δὲ τὸ δρᾶμα καὶ 
πολυπρόσωπον καὶ γνωμῶν μεστὸν πολλῶν τε καὶ καλῶν. 

Τὸ δρᾶμα ἐστι μὲν ταῖς σκηνικαῖς ὄψεσι καλόν, (ἔστι δὲν 
ἐπει(σοδιῶδεοΣ καὶ παραπληρωματικόν. dj τε ἀπὸ τῶν τειχέων 

᾿Δντιγόνη ϑεωροῦσα μέρος οὐκ ἔστι δράματος, καὶ ὑπόσπον- 

δος Πολυνείκης οὐδενὸς ἕνεκα παραγίνεται, ὅ vs émi πᾶσι 

μετ᾽ ὠδῆς ἀδολέσχου φυγαδευόμενος Οἰδίπους προσέρραπται 

διὰ κενῆς. 

21 of τε a τῇ μάχῃ] Barnes, τῆς μάχης libri 22 καδμίᾳ B 
23 πολυνείκη A 24 πατρῴας] πατρίδος E 25 in B inter ὧν, in 
quod desinit folii 64 pagina aversa, et μὲν, a quo incipit fol. 66, in- 
sertum est folium (65) in cuius priore pagina Or. 1582 sq. a m. recen- 
tiore, in posteriore ab aliis manibus recentibus duae genealogiae et ἃ 
m. recentissima verba ὦ χριστὲ βοήϑει τῶ có δούλω ϑωμᾶ τῶ δοκιανῶ 
(scil. διακόνω) scripta sunt | οὐ φυλάξας c, φυλάξας v 

lin. 2 ὁ] τοῦ G— 3 ὑπ᾽] ἀπ’ G 4 παιοίν 4 5 "jfi A 
7 δὲ om. B 8 γνωμῶν μεστὸν πολλῶν τε καὶ καλῶν] Nauck, γνωμῶν 
πολλῶν (πολλῶν γνωμῶν d) μεστόν τε καὶ καλῶν (μεστῶν καὶ καλῶν E) 
ΑΒΒα1), πολλῶν γνωμῶν vs καὶ καλῶν μεστόν G, πολλῶν γνωμῶν usc- 
τὸν καὶ καλῶν V 9—14 om. G 9 σχηνικαῖς om. Α | ἔστι δὲ 
ἐπεισοδιῶδες) scripsi, ἐπεὶ libri (ἐπεὶ δὲ D) 18 οἰδίπους E, ὁ οἰδί- 
πους Aa B | προσέρραπται]) 'T'yrwhitt, προσέρριπται libri | κενῆς recen- 
tior liber, κενοῦ Aa.B.E 
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χφησμός: 
“άιε Μαβδακίδη. παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς" 

τέξεις μὲν φίλον υἱόν, ἀτὰρ τόδε ὅσοι μόρος ἔσται, 

παιδὸς ἑοῦ χείρεσσι λιπεῖν βίον" ὡς γὰρ ἔνευσε 
Ζεὺς Κρονίδης Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσας, 
οὗ φίλον ἥρπασας víóv: ὃ δ᾽ ηὔξατό σοι τάδε πάντα. 

τὸ τῆς Σφιγγὸς αἴνιγμα: 

ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνή, 
καὶ τρίπον᾽ ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον, ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἑρπετὰ γίνονται ἀνά v' αἰϑέρα καὶ κατὰ πόντον. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν πλεόνεσσιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, 

ἔνϑα μένος γυίοισιν ἀφαυρότερον πέλει αὐτοῦ. 

λύσις τοῦ αἰνίγματος: 

κλῦϑι x«l οὐκ ἐθέλουσα, κακόπτερε μοῦσα ϑανόντων, 

φωνῆς ἡμετέρης, σῆς τέλος ἀμπλακίης" 

ἄνθρωπον κατέλεξας ὃς ἡνίκα γαῖαν ἐφέρπϑει 

πρῶτον ἔφυ τετράπους νήπιος ἐκ λαγόνων, 

15 χρησμὸς δοϑεὶς λαΐων α, ἀπόλλωνος χρησμός G | hoc oraculum 
et quod sequitur aenigma habet etiam cod. Laur. 32, 9 in fin. Soph. 
O. T. et anth. Pal. 14, 67 et 64 17 δώσω τοι φίλον υἱόν: ἀτὰρ πε- 
πρωμένον ἐστὶ(»ν) Laur. 32, 9 et anth. Pal. 18 παιδὸς ἑοῦ (ἐοῦ B)] 
σοῦ παιδὸς Laur. 32, 9 et anth. Pal. | χείρεσσι Laur. 32, 9, χείρεσι r 
de quibus quidem constat βίον] φάος Laur. 32, 9 et anth. Pal. 
ἔνευσε] ἔνεσπε DB 19 στυγεραῖσιν B | ἀραῖσ E  πειϑήσας A 21—50 
om. E, 21—26 habet etiam schol. ad v. 50, Athen. X p. 456^ 21 αἴνιγμα 
σφιγγός B, τὸ τῆς σφιγγὸς αἴνιγμα ἀσκληπιάδης οὕτως ἀναγράφει d, 
τὸ αἴνιγμα ἀσχληπιάδης οὕτως ἀναγράφει schol, αἴνιγμα τῆς σφιγγός 
G 22 γῆν AB | τετράπον schol, τετράπουν libri 28 τρίπουν AB | 
ἀλάσει À | φυὴν evanuit in B, φωνὴν a, βοὴν Laur. 32, 9, φύσιν Athen. 
et post μόνον positum schol. | μόνην B | ὅσ᾽ B 24 ysivovvoa, Α et 
ex γίνονται, factum a, γίνηται Laur. 32, 9 et anth. Pal, γίνεταν schol., 
κινεῖται Aldina | ἀνά τ᾽ αἰϑέρα] καὶ ἀν᾽ αἰϑέρα Athen. | 25 πλεόνεσιν 
A, πλείστοισιν Laur. 32, 9, anth. Pal, Athen., τρισσοῖσιν schol. 
26 γύοισιν B. 21- 88 adiungit a, praeter Z om. A BG, exhibet etiam 
schol. ad v. 50 29 ἡμετέρης schol, ἡμετέρας «a | σῆς] σὸν ὦ et schol. 
30 ὃς schol, ὃν ὦ 81 τετράπους schol, τετράπουν ὦ | νήπιος] fort. 
νηδύος 
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50 

γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον πόδα βάκτρον ἐρείδει 

αὐχένα φορτίξζων γήραϊ καμπτόμενος. 

“άιος ἀπὸ Θηβῶν παραγενόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν ἐϑεά- 

σατο Χρύσιππον τὸν υἱὸν τοῦ Πέλοπος. τούτου ἐρασϑεὶς 

ἠξίου αὐτὸν παραγενέσϑαι εἰς Θήβας σὺν αὐτῷ. τοῦ δὲ μὴ 

τοῦτο ποιῆσαι βουληϑέντος ἥρπασεν ὃ ioa λάϑρα τοῦ 

ἑαυτοῦ πατρός. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτοῦ ϑρηνοῦντος διὰ τὴν τοῦ 

παιδὸς ἀπώλειαν ὕστερον ἔμαϑε καὶ μαϑὼν κατηράσατο τῷ 

αὐτὸν ἀνελόντι μὴ παιδοποιῆσαι, εἰ δὲ τοῦτο γένηται, ὑπὸ 
τοῦ τικτομένου ἀναιρεϑῆναι. 

᾿Αφιστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόϑεσις. 

᾿Επιστρατείχα τοῦ Πολυνείκους μετὰ τῶν '"Aoysíov ἐπὶ 

Θήβας καὶ ἀπώλεια τῶν ἀδελφῶν Πολυνείκους καὶ ᾿Ετεοκλέους 

καὶ ϑάνατος ᾿Ιοκάστης. ἡ μυϑοποιία κεῖταν παρ᾽ Αἰσχύλῳ 

ἐν 'Exvà ἐπὶ Θήβας πλὴν τῆς ᾿Ιοκάστης... ἐπὶ Ναυσικράτους 
ἄρχοντος... δεύτερος Εὐριπίδης... καϑῆκε διδασκαλίαν περὶ 

τούτου. καὶ γὰρ ταῦτα ὁ Οἰνόμαος καὶ Χρύσιππος καὶ... 

(οὐ σώζεται. ὃ χορὸς συνέστηκεν ἐκ Φοινισσῶν γυναικῶν. 

προλογίζει δὲ ᾿Ιοκάστη. 

34—41 praeter E om. Aa G, exhibet praeter B cod. Laur. 32, 33 
34 κατὰ τὴν ὁδὸν] τὴν, post quod spatium sex literarum vacuum re- 

lictum.B 89 μαϑὼν] μαϑὼν ὕστερον Β — 42—50 praeter IZ om. Aa B, 
42 et 45—850 inde ab ἡ om. G, 42—50 praebet V et exceptis verbis ἡ 
μυϑοποιία... ᾿Ιοκάστης I" 48 ante ἐπιστρατεία supplet τὸ δὲ κεφάλαιον 
ex Argum. Soph. Ant. Trendelenburg, malim τὸ μὲν κεφάλαιόν ἔστιν 
(ἡ μὲν ὑπόϑεσις τοῦ δράματος addit Kirchhoff) | ἐπὶ τῇ στρατεία F'V | 
τοῦ om. G 45 ἡ μυϑοποιία cod. Vat. 1135 qui lin. 48—485 ἐπιστρα- 
τεία ... τῆς ᾿Ιοκάστης exhibet, ἡ μὲν ἠϑοποιία V 406 ϑήβαις V | πλὴν 

τῆς] Kirchhoff, πλεῖ Y 46- 48 lacunas indicavit Kirchhoff 48 
fort. καὶ γὰρ περὶ ταὐτὰ | χρήσιππος 1' o? om. hbri, supplevit Kirch- 
hoff 49 γυναικῶν om. P 



| 

T& vob δράματος πρόσωτια" 

᾿Ιοκάστη. 
παιδαγωγός. 

᾿Αντιγόνη. 

χορὸς ἐκ Φοινισσῶν. 

Πολυνείκης. 

᾿Ετεοκλῆς. 
Κρέων. 

Τειρεσίας. 

Μενοικεύο. 

ἄγγελος. 

ἕτερος ἄγγελος. 

Οἰδίπους. 

A hunc ordinem personarum exhibet: 
ἰοκάστη κρέων 
παιδαγωγός : τειρεσίας 
ἀντιγόνη μενουμεξύς 
χορὸς ἔκ φοινισσῶν 
ἄγγελος ἐτεονλῆς 
ἕτερος ἄγγελος 

πολυνείκης καὶ οἰδίπους, 

α hune: ἰοκάστη.  xoéov. παιδαγωγός. τειρεσίας. ἀντιγόνη. 
μενοικεύς. ἄγγελος. χορὸς ἔκ φοινισσῶν γυναικῶν. πολυνείκης. οἰδίπους, 

BG hune: ἰοκάστη. κρέων. παιδαγωγός. τειρεσίας. ἀντιγόνη. 
μενοικεύς. χορὸς ἐκ (ἔκ om. 6) φοινισσῶν (γυναικῶν add. 6). ἄγγελος. 
ἐτεοχλῆς. ἕτερος ἄγγελος. πολυνείκης (om. G). οἰδίπους, 

E hune: ἰοκάστη.  xoíov. παιδαγωγός. τειρεσίας. ἀντιγόνη. 
μενοικεύς. ἄγγελος. πολυνείκης. οἰδίπους (reliquae personae desunt). 

L omisit indicem. 
Pro ἄγγδλος. ἕτερος ἄγγελος fort. praestat ϑεράπων. ἄγγελος, 

cfr. 1073 sq. 



IOKAZXTH. 

€Q τὴν ἐν ἄστροις οὐρανοῦ τέμνων ὁδὸν 

καὶ χρυσοκολλήτοισιν ἐμβεβὼς δίφροις 

Ἥλιε, ϑοαῖς ἵπποισιν εἱλίσσων φλόγα, 

ὡς δυστυχῆ Θήβαισι τῇ τόϑ᾽ ἡμέρα 

ἀκτῖν᾽ ἐφῆκας, Κάδμος ἡνίκ᾽ ἦλϑε γῆν 5 
τήνδ᾽. ἐκλιπὼν Φοίνισσαν ἐναλίαν χϑόνα" 

ὃς παῖδα γήμας Κύπριδος “Φρμονίαν ποτὲ 
Πολύδωρον ἐξέφυσε, τοῦ δὲ “άβδακον 

φῦναι λέγουσιν, ἐκ δὲ τοῦδε Λαιον. 
ἐγὼ δὲ παῖς μὲν κλήζομαι Μενοικέως, 10 
Κρέων v' ἀδελφὸς μητρὸς ἐκ μιᾶς ἔφυ; 

καλοῦσι δ᾽ ᾿Ιοκάστην us: τοῦτο γὰρ πατὴρ 

ἔϑετο. γαμεῖ δὲ Λάιός μ᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἄπαις 
ἦν χρόνια λέκτρα τἄμ᾽ ἔχων ἐν δώμασιν, 
ἐλϑὼν ἐρωτᾷ Φοῖβον ἐξαιτεῖ ὃ᾽ ἅμα 15 
παίδων ἐς οἴκους ἀρσένων κοινωνίαν. 

ὃ δ᾽ εἶπεν. ὦ Θήβαισιν εὐίπποις ἄναξ, 
μὴ σπεῖρε τέκνων ἄλοκα δαιμόνων βία" 

εἰ γὰρ τεκνώσεις παῖδ᾽. ἀποχτενεῖ σ᾽ ὃ quic, 

καὶ πᾶς σὸς οἶκος βήσεται δι᾽ αἵματος. 20 

ὃ δ᾽ ἡδονῇ δοὺς ἔς vs Üoxysiov πεσὼν 

ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα, καὶ σπείρας βρέφος. 

εὐριπίδου φοίνισσαι superscr. B G, φοίνισσαι 7 ὩὡὩ( χρυσοκολλή- 
τοις D  ἐμβεβῶς Α 3 εἰλίσσων Aa.B 4 ϑήβησι L 5 ἁφῆκας 
B | ἡνίχ᾽ 1, 6 εἰναλίαν BS — " γῆμας A 9 δὲ om. E | τοῦδε 
ex τοῦ corr. ὦ 10 χληΐξζομαι a ES 11 μιᾶς ἐκ μητρὸς .L | versum 
suspectum habet Geel 14 δόμασιν A, δώμασι B i17 ὅδ᾽ 55 
18 αὔλακα DB ἅ super «0 et o super medium « scr. b, &GAoxo S 
19 ἀποχτεῖ G. 20 χαὶ πᾶς σὸς οἶκος] οἶκος δέ σοι πᾶς Dio Cass. 78, 
8 [οἶκος σὸς Β 21 ὅδ᾽ BS δοὺς] ᾽νδοὺς Markland | βακχχείαν Ατ- 
nim 22 σπείρας, φρενὸς anonymus, fort. σπείρας γόνον 
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γνοὺς τἀμπλάκημα τοῦ ϑεοῦ τὲ τὴν φάτιν, 

λειμῶν᾽ ἐς Ἥρας καὶ Κιϑαιρῶνος λέπας 

δίδωσι βουκόλοισιν ἐκϑεῖναι βρέφος, 

[σφυρῶν σιδηρᾶ κέντρα διαπείρας μέσον" 

ὅϑεν νιν Ἑλλὰς ὠνόμαξεν Οἰδίπουν. 

Πολύβου δέ νιν λαβόντες ἱπποβουκόλοι 

φέρουσ᾽ ἐς οἴκους ἔς τὲ δεσποίνης χέρας 

ἔϑηχαν. ἣ δὲ τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον 80 

μαστοῖς ὑφεῖτο καὶ πόσιν πείϑει τεκεῖν. 

ἤδη δὲ πυρσαῖς γένυσιν ἐξανδρούμενος 

παῖς οὑμὸς ἢ γνοὺς ἤ τινος μαϑὼν πάρα 

ἔστειχε τοὺς φύσαντας ἐχμαϑεῖν ϑέλων 

πρὸς δῶμα Φοίβου, 4dióg 9', οὑμὸς πόσις, ϑῦ 

τὸν ἐκτεθέντα παῖδα μαστεύων μαϑεῖν 

ΌΦ Cx 

εἰ μηκέτ᾽ εἴη. καὶ ξυνάπτετον πόδα 

ἐς ταὐτὸν ἄμφω Φωκίδος σχιστῆς ὁδοῦ. 

καί νιν κελεύει Δαΐου τροχηλάτης" 

ὦ ξένε, τυράννοις ἐκποδὼν μεϑίστασο. 40 

ὃ δ᾽ sim" ἄναυδος, μέγα φρονῶν. πῶλοι δέ νιν 

χηλαῖς τένοντας ἐξεφοίνισσον ποδῶν. 

ὅϑεν — ví τἀκτὸς τῶν κακῶν με δεῖ λέγειν: — 

παῖς πατέρα καίνει καὶ λαβὼν ὀχήματα 

Πολύβῳ τροφεῖ δίδωσιν. ὡς δ᾽ ἐπεζξάρει 45 

Xgly£ ἁρπαγαῖσι πόλιν ἐμός τ᾽ οὐχ ἣν πόσις. 

Κρέων ἀδελφὸς τἀμὰ κηρύσσει λέχη. 

ὅστις σοφῆς αἴνιγμα παρϑένου μάϑοι, 

τούτῳ ξυνάψειν λέκτρα. τυγχάνεν δέ πως 

μούσας ἐμὸς παῖς Οἰδίπους Σφιγγὸς μαϑών" 50 

26 σιδηρὰ AG | versum delevit Paley 21 delevit Valekenaer 

98 δέν νιν A 29 ἔς hic G 30 τὸν ἐμὸν L, τὸν ἐμῶν G, τῶν 

ἐμῶν O | πόνον ex πόνων corr. A? — 31 τεκεῖν] τρέφειν Ο. F. Nagel 

32 γένυσιν ex γένοισιν fecit A* 33 delet Conradt 34 φύσαντας;] 

τεχόντας Strab. XVI p. 762 36 μαϑεῖν] yo. καὶ ἰδών superscr. schol. 

in B, yo. ἰδεῖν a E 40 ξένε eraso ὁ ut vid. post v 4, ξεῖνε 5 

τυρήνοις B « super s scr. b | ἐκποδῶν Aa ἐχποδὼν a? 41 ὅδ᾽ 

BEG 49 χηλαῖσ A, sed c add. vid. 45 | ποδοῖν F A3 us om. 

A A4 καίνει ex κτείνει fecit E | ὀχήματα A. 406 φὶγξ E | v A 

A47 «oov δ᾽ ABL 49 συνάψειν E, ξυνάψει D, ξυνάπτειν L 

50 μούσας schol. τινὲς γράφουσι μούσας ἐμὸς παῖς ὃ καὶ βέλτιον] civvyw 

OS γρ. μούσας superscr. b 
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[ὅὉϑεν τύραννος τῆσδε γῆς καϑίσταται) 

καὶ oxijmvo ἔπαϑλα τῆσδε λαμβάνει χϑονός. 

γαμεῖ δὲ τὴν τεκοῦσαν οὐκ εἰδὼς τάλας 
οὐδ᾽ ἡ τεκοῦσα παιδὶ συγκοιμωμένη. 

τίκτω δὲ παῖδας παιδὶ δύο μὲν ἄρσενας, 55 
"EvsoxAéa κλεινήν vs Πολυνείκους βίαν, 

κόρας τὲ δισσάς" τὴν uiv ᾿Ισμήνην πατὴρ 

ὠνόμασε, τὴν δὲ πρόσϑεν ᾿Δντιγόνην ἐγώ. 

μαϑὼν δὲ τἀμπλάκημα μητρῴων γάμων 

ὁ πάντ᾽ ἀνατλὰς Οἰδίπους παϑήματα E 

ἐς ὕμμαϑ'᾽ αὑτοῦ δεινὸν ἐμβάλλει φόνον, 
χρυσηλάτοις πόρπαισιν αἱμάξας κόρας. 

ἐπεὶ δὲ τέκνων γένυς ἐμῶν σκιάξεται., 

κλήϑροις ἔκρυψαν πατέρ᾽. Vv ἀμνήμων τύχη 

γένοιτο πολλῶν δεομένη σοφισμάτων. 65 

ξῶν δ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴκοις. πρὸς δὲ τῆς τύχης νοσῶν 

ἀρὰς ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας, 

ϑηχτῷ σιδήρῳ δῶμα διαλαχεῖν τόδε. 

τὼ δ᾽ ἐς φόβον πεσόντε, μὴ τελεσφόρους 

εὐχὰς ϑεοὶ κραίνωσιν οἰκούντων ὁμοῦ, 70 

ξυμβάντ᾽ ἔταξαν τὸν νεώτερον πάρος 

φεύγειν ἑκόντα τήνδε Πολυνείκη χϑόνα, 

᾿Ετεοκλέα δὲ σκῆπτρ᾽ ἔχειν μένοντα γῆς 
ἐνιαυτὸν ἀλλάσσοντ᾽. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ζυγοῖς 

καϑέξετ᾽ ἀρχῆς, οὐ μεϑίσταται ϑρόνων, 15 

φυγάδα δ᾽ ἀπωϑεῖ τῆσδε Πολυνείκη χϑονός. 

ὃ δ᾽ ἴ4ργος ἐλθών, κῆδος ᾿Δδράστου λαβών, 

πολλὴν ἀϑροίδας ἀσπίδ᾽ ᾿Ζ“ργείων ἄγει" 

51 delevit Valckenaer 52 schol. παρ᾽ οὐδενὶ κεῖται τὸ ἔπαϑλα 
ἢ μόνῳ τῷ Εὐριπίδῃ. ὅϑεν μεταγράφουσί τινες καὶ σκῆπτρα χώρας 
ἄϑλα 54 delet R. Prinz δῦ ἄρσενας D, ἄρρενας rv 57 ἱσμήνην 
A | 88 ὠινόμασε Α | ἐγώ] γονῇ Herwerden — 59 τἀμπλάκημα] scripsi, 
τἀμὰ λέκτρα libri | μητρῶον γάμον B 60 delet Valekenaer 61 ὄμμαϑ᾽ 
αὑτοῦ 1", ὄμματ᾽ αὐτοῦ v 62 χρυσηλάταις A 64 κλήιϑροις 4 αϑῦ, 
κλήϑροις aD, xAsltooug ES — 66 ζῶν δέτ᾽ S. 6€ ἀρᾶς 4 69 τώδ᾽ Sb 
10 εὐχὰς] ὀργὰς B | οἰκούντοιν Elmsley 72 φεύγειν δ᾽ B | Πολυνείκη] 
Elmsley, πολυνείκην hbri 13 σκῆπτρον DB 74 ἀλάσσοντ᾽ B | ἐπεὶ 
ex ἐπὶ corr. b | ξυγῷ 17, οἷς superscr. m. sec. 16 φυγάδα ex φυγὰς 
vel φυγάν ut vid. fecit 4 | Πολυνείκη] Elmsley, πολυνείκην libri 
{τ ὅδ᾽ B.ES κῆδος v 1,] λαβῶν A 
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ἐπ᾿ αὐτὰ δ᾽ ἐλϑὼν ἑπτάπυλα τείχη τάδε, 
πατρῷ᾽ ἀπαιτεῖ σκῆπτρα καὶ μέρος χϑονός. 80 
ἐγὼ δ᾽ ἔριν λύουσ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν 
ἔπεισα παιδὶ παῖδα πρὶν ψαῦσαι δορός. 
ἥξειν δ᾽ ὃ πεμφϑείς φησιν αὐτὸν ἄγγελος. 
ἀλλ᾽, ὦ φαεννὰς οὐρανοῦ ναίων πτυχὰς 

Ζεῦ, σῶσον ἡμᾶς, δὸς δὲ σύμβασιν τέκνοις. 85 

χρὴ δ᾽. εἰ σοφὸς πέφυκας, οὐκ ἐᾶν βροτὸν 
τὸν αὐτὸν αἰεὶ δυστυχῆ καϑεστάναι. 

ΠΑΙΔΑΙΩΓΌΣ. 

ὦ κλεινὸν οἴκοις ᾿ἀντιγόνη ϑάλος πατρί, 
ἐπεί σὲ μήτηρ παρϑενῶνας ἐκλιπεῖν 

μεϑῆκε μελάϑρων ἐς διῆρες ἔσχατον 90 

στράτευμ᾽ ἰδεῖν ᾿4ργεῖον ἱκεσίαισι σαῖς. 
ἐπίσχες, ὡς ἂν προυξερευνήσω στίβον. 

μή τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάζξεται, 

κἀμοὶ μὲν ἔλθῃ φαῦλος ὡς δούλῳ ψόγος, 

σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάσσῃ᾽ πάντα δ᾽ ἐξειδὼς φράσω 95 
& τ᾽ εἶδον εἰσήκουσά τ᾽ ᾿Ζργείων πάρα. 
σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλϑον σῷ κασιγνήτῳ φέρων 
ἐνθένδ᾽ ἐκεῖσε δεῦρό v αὖ κείνου πάρα. 
ἀλλ᾽ οὔτις ἀστῶν τοῖσδε χρίμπτεται δόμοις, 

κέδρου παλαιὰν κλίμακ᾽ ἐκπέρα ποδί" 100 
σκόπει δὲ πεδία καὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ῥοὰς 

Ζίρκης τε νᾶμα πολεμίων στράτευμ᾽ ὅσον. 

79 ἐπὶ] εἰς G 80 μέρος] scripsi, μέρη libri 82 δερός B o 
super e scr. b 84 οὐρανοῦ] fort. αἰϑέρος, cfr. Or. 1636 et Hel. 605 | 
zvoóyog hbri 85 σύμβασιν DB, ξύμβασιν r 86 ἐὰν A | βροτῶν 
Valckenaer 87 αἰεὶ a.L EF, ἀεὶ vr | óvovvyij post ἢ ras. (fuerat fort. 
δυστυχὴς) Á | καϑεστᾶναι AB 88 ϑάλλος .E 90 ἐς hic libri | 
ἔσχατον ex ἐσχάτων fecit B 91 &oystov E L | ἱκεσίαισ EL v add. 0 
92 ὡς] ἔστ᾽ Brunck, ἕως Hartung | προυξενήσω ὦ corr. a? | στίβον] 
τρίβον B 94—98 suspecti (98 damnat etiam J. Paulson), cfr. 143 
94 ἔλϑοι EL 96 εἰσήκουσ᾽ LL εἰσήκουσά v l| &oysiov A 98 ἔνϑεν 
δ᾽ B corr. b | V αὖ] τἀν A κεῖνου A, κείνων B 99 τοῖσδ᾽ ἐγχρίπ- 
τεται E, τοῖσδε χρίπτεται α΄ 100 παλαιᾶς Leutsch | χλίμακα δ᾽ B | 
ἐχπέραι α, ἐκπερᾷ E 101 ἱσμηνοῦ A, ἰσμήνου B 102 νάμα 48 
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| ANTIT'ONH. 

Ógeyé vvv ὔὄρεγξ γεραιὰν νέᾳ 

χεῖρ᾽ ἀπὸ κλιμάκων [ποδὸς] 
ἴχνος ἐπαντέλλων. 105 

II AI. ἰδοὺ ξύναψον, παρϑέν᾽ * ἐς καιρὸν δ᾽ ἔβης" 

κινούμενον γὰρ τυγχάνει Πελασγικὸν 

στράτευμα, χωρίζουσι δ᾽ ἀλλήλων λόχους. 
AN. ἰὼ πότνια παῖ “ατοῦς 

“Εχάτα, κατάχαλκον ἅπαν 110 
πεδίον ἀστράπτει. 

ΠΑ͂Ι. οὐ γάρ τι φαύλως ἦλϑε Πολυνείκης χϑόνα, 

πολλοῖς μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέμων. 
AN. ἄρα πύλαι κλήϑροις χαλκόδετά τ᾽ ἔμβολα 

λαϊνέοισιν "Augíovog ὀργάνοις 115 
τείχεος ἥρμοσται: 

IIAI. ϑάρσει" τά γ᾽ ἔνδον ἀσφαλῶς ἔχει πόλις. 
ἀλλ᾽ εἰσόρα τὸν πρῶτον. εἰ βούλει μαϑεῖν. 

AN. τίς οὗτος ὁ λευκολόφας, 

πρόπαρ ὃς ἁγεῖται στρατοῦ 120 

πάγχαλκον ἀσπίδ᾽ ἀμφὶ βρα- 

χίονι κουφίξων;: 

ΠΑ]. λοχαγός, ὦ δέσποινα. 4Ν. τίς, πόϑεν γεγώς; 

αὔδασον, ὦ γεραιέ, τίς ὀνομάζξεται; 

ΠΑ]. οὗτος Μυκηναῖος μὲν αὐδᾶται γένος, 195 
“ερναῖα δ᾽ οἰκεῖ νάμαϑ', ᾿ππομέδων ἄναξ. 

AN. 8 8 ὡς γαῦρος, ὡς φοβερὸς εἰσιδεῖν, 

108 νῦν libi 104 χέρ᾽ Kiehl| ποδός delevit Bothe, cfr. schol. 
τὸν πόδα δηλονότι, 105 ἐπαντέλλων «a et LL, sed v in ras. ser. ὦ 
(fuerat scil. ev), ἐπανατέλλων A B.EG 107 πελαγικὸν E 109 ἰὼ 
παῖ λατοῦς πότνια 1, 118 βρέμων] βρίϑων E — 114 ἄρα AB (ἄρα 
0) | κλήινιϑροις α, κλείϑροις vr (ει ex ἢ correxisse vid. 8) | χαλκόδετ᾽ 
ἔμβολα c | πύλαι κλήϑροις χαλκόδετ᾽ ἔμβολά cvs Seidler, fort. πύλαις 
κλήϑρων χαλκόδετ᾽ ἔμβολ᾽ ἐν (πύλαις κλήϑρων Paley, χαλκόδετ᾽ ἔμβολ᾽ 
ἐν Fritzsche) 115 λαϊνέοισιν] Seidler, λαινέοις libri 190 ὃς om. 
E ἁγεῖται Ba? E, &ysivov Aa, ἡγεῖται S 191 post πάγχαλκον in- 
seruit δ᾽ ὦ | ἀσπίδα B 122 βραχίονα EL 128 5α. delet Dindorf 
128 AN. om. L spatio vacuo relicto 124 αὔδησον Matthiae 125 
lineolam praefixit L | uiv om. A superscr. A? 121. ἘΜ ας τοῦ 

p 
cL 
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γίγαντι γηγενέτα προσόμοιος 

ἀστερωπὸς ἐν γραφαῖσιν, οὐχὶ πρόσφορος 
ἁμερίῳ γέννα. 180 
τὸν δ᾽ ἐξαμείβοντ᾽ οὐχ ὁρᾷς Ζίρκης ὕδωρ; 
ἄλλος ἄλλος ὅδε τευχέων τρόπος. 

τίς δ᾽ ἐστὶν οὗτος; ΠΑ͂Ι. παῖς μὲν Οἰνέως ἔφυ 

Τυδεύς, άρη δ᾽ Αἰτωλὸν ἐν στέρνοις ἔχει. 
ΑΝ. οὗτος ὃ τᾶς Πολυνείκεος, ὦ γέρον, 135 

αὐτοχασιγνήτᾳ νύμφας 

ὁμόγαμος κυρεῖς 
ὡς ἀλλόχρως ὅπλοισι, μιξοβάρβαρος. 

IIAI. σδακεσφόροι γὰρ πάντες Αἰτωλοί, τέκνον, 

λόγχαις v' ἀκοντιστῆρες εὐστοχώτατοι. 140 

AN. σὺ δ᾽. ὦ γέρον, πῶς αἰσϑάνῃ σαφῶς τάδε: 
ΠΑ͂Ι. σημεῖ᾽ ἰδὼν τότ᾽ ἀσπίδων ἐγνώρισα, 

σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλϑον σῷ κασιγνήτῳ φέρων 
ἃ προσδεδορκὼς οἶδα τοὺς ὡπλισμένους. 

ΑΝ. τίς δ᾽ οὗτος ἀμφὶ μνῆμα τὸ Ζήϑου περᾷ 145 
καταβόστρυχος, ὄμμασι γοργὸς εἰσ- 

δεῖν νεανίας, 

λοχαγός, ὡς ὄχλος νυν ὑστέρῳ ποδὶ 

πάνοπλος ἀμφέπει. 
ΠΩ͂Ι. ὅδ᾽ ἐστὶ Παρϑενοπαῖος, ᾿4ταλάντης γόνος. 150 
AN. ἀλλά vw ἁ κατ᾽ ὄρη μετὰ ματέρος 

128 γηγενάτᾳ E 128 sq. fort. προσόμοιος ot- | og Σιτερόπης γρα- 
φαῖσιν οὐ (o? in rec. libro) προσφερὴς 129 ἀστερωπὸς scripto o super 
o E, ἀστεροπὸς G 131 paedagogi, 132 (133 G) Antigonae notam 
praefigunt libri, correxit Hamaker | τόνδ᾽ B, τὸν δ᾽ r | ὕδωρ Aoyoyóv; 
a 132 ἄλλος ἄλλως DB oc in o mut. ὃ 184 &oq «4G, ἄρ Α qv 
superscr. 4", ἄρην B.EL | «ivoAóv AB ὃν super óv scr. b. 135 om. 
a add. a? | τὰς. A 136 αὐτοκασιγνήτῳᾳ] Reiske, αὐτοκασιγνήτας 
libri 137 «voij B 138 ἀλλόχροος a? et scripto eg super ooc E, 
ἀλλόχρους G 139 τέχνων A τέκνον A? 140 εὐστοχότατοι Α 
εὐστοχώτατοι A* 143, quo propter v. 97 offensus est Valckenaer, 
delet Geel (142 τάδ᾽ pro τότ᾽ scribens), at v. ad v. 94 | κασιγνήτη E 
144 suspectus 145 δὲ AB | post οὗτος super v. add. ὃς 1} τὸ] τοῦ 
in ras. BG 148 Aoyeyóg. ὡς L, λοχαγός; ὡς Α (ἀν. ante ὡς in- 

seruit 4), T λοχαγός. ἀν ὡς Υ 149 ἀν praefixit A erasit .A? | 
ἀμφέπει α οἱ super εἰ scr. a? — post 150 versum intercidisse suspicatur 

P. Wesener 151 AN. om. E 
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"Ἄρτεμις ἱεμένα τόξοις δαμάσασ᾽ ὀλέσειεν, 
ὃς ἐπ᾽ ἐμὰν πόλιν ἔβα πέρσων. 

ΠΑ͂Ι. εἴη τάδ᾽, ὦ παῖ. σὺν δίκῃ δ᾽ ἥκουσι yip: 

0 xai δέδοικα μὴ σκοπῶσ᾽ ὀρϑῶς ϑεοί. 155 
AN. ποῦ δ᾽ ὃς ἐμοὶ μιᾶς éyévev ἐκ ματρὸς 

πολυπόνῳ μοίρα; 

ὦ φίλτατ᾽, εἰπέ, ποῦ ᾽στι Πολυνείκης, γέρον. 
ΠΑ͂Ι. ἐκεῖνος ἑπτὰ παρϑένων τάφου πέλας 

Νιόβης ᾿“δράστῳ πλησίον παραστατεῖ. 160 
ὁρᾷς; ΑΝ. δρῶ δῆτ᾽ οὐ σαφῶς, ὁρῶ δέ πως 

μορφῆς τύπωμα στέρνα τ᾽ ἐξῃκασμένα. 

ἀνεμώκεος εἴϑε δρόμον νεφέλας 

ποσὶν ἐξανύσαιμι δι᾽ αἰϑέρος 

πρὸς ἐμὸν ὁμογενέἕέτορα, περὶ δ᾽ ὠλένας 165 
δέρᾳ φιλτάτα βάλοιμ᾽ ἐν χρόνῳ 

φυγάδα μέλεον. ὡς 

ὅπλοισι χρυσέοισιν ἐκπρεπής, γέρον, 

ἑώοις ὅμοια φλεγέϑων βολαῖς ἀελίου. 
141. ἥξει δόμους τούσδ᾽, ὥστε σ᾽ ἐμπλῆσαι χαρᾶς, 170 

ἔνσπονδος. .4N. οὗτος δ᾽, ὦ γεραιέ, τίς κυρεῖ, 
ὃς ἅρμα λευκὸν ἡνιοστροφεῖ foc; 

ΠΑ]. ὃ μάντις ᾿Φμφιάραος, ὦ δέσποιν᾽, 00e 

σφάγια δ᾽ Cu αὐτῷ, γῆς φιλαίματοι ῥοαί. 

AN. ὦ λιπαροζώνου ϑύγατερ & Δατοῦς 175 
Σελαναία, yovosóxvxAov φέγγος, 

152 ἰεμένα a E, ἱεμένη B, ἱεμένη L | δαμάσασα Aa EL 153 
ἐπ᾽ om. B | ἔβαν B. 155 μὴ] καὶ μὴ A, sed καὶ del. 4 vel A? — 156 
ποῖ ποῖ δ᾽ ὃς E | ματρὸς] Hermann, ματέρος libri (μητέρος G) 158 
πούστίν 4, ποῦ μοι DB yo. ἐστί superscr. ὃ 159 τάφου supra v. add. 
A 161 ὁρᾷς om. G add. g 162 μορφᾶς L | ἐξηικασμένα Aa, 
ἐξεικασμένα a?r 163 ἀνδμώκεξος ΟΘ΄, og in og mut. g 165 ὠλένας 
DB woug suprascr. b 166 δέρα DB yo. nv super « scr. b, δειρᾶ IL, δέρη 
G, sed ἡ in ras. scr. g | βαάλοιμ᾽ ἐν] Hermann, βάλοιμι libri 168 
εὐπρεπής G 169 ἑώοις A.B | ἀελίου Aa.E, ἀελίου DB, ἡλίου IL, ἀελίοιο 
G, ἁλίου Hermann, sed delendum videtur 171 τίς] Valckenaer, τίς 
ztó9v libri ex v. 193 118 ἀμφιάρεως B 174 fort. γῇ | φιλαιμάτου 
S, cfr. schol. οἱ δὲ γράφουσι γῆς φιλαιμάτου, οἱ δὲ τὸ τέλειον φιλαιμά- 
τοιο λέγουσιν 175 ἃ Λατοῦς) Nauck (ἡατοῦς Badham), ἀελίου libri 
(ἀελίου 4 Β ἀελίου D) 176 yovcóxvxiov DB 

^ C 
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ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα καὶ σώφρονα 

πώλοις μεταφέρων ἰϑύνει. | 

ποῦ δ᾽ ὃς τὰ δεινὰ τῇδ᾽ ἐφυβρίξει πόλει 
Καπανεύς; ΠΑ͂Ι. ἐκεῖνος προσβάδεις τεκμαίρεται 180 

πύργων ἄνω vs καὶ κάτω τείχη μετρῶν. 
AN. ἰώ, 

Νέμεσι καὶ zhióg βαρύβρομοι βρονταί, 

κεραύνιόν vs φῶς αἰϑαλόεν, σύ τοι 

μεγαλαγορίαν ὑπεράνορα κοιμίζειο᾽ 

ὅδ᾽ ἐστίν, αἰχμαλώτιδας 185 

ὃς δορὶ Θηβαίας Μυκηνηίσιν 

“Δερναίᾳ τε δώσειν τριαίνᾳ, 

Ποσειδανίοις ᾿ἡμυμωνίοις 
ὕδασι, δουλείαν περιβαλών; 

μήποτε μήποτε τάνδ᾽, ὦ πότνια, — 190 
χρυσεοβόστρυχον ὦ Διὸς ἔρνος 
Ἴρτεμι, δουλοσύναν τλαίην. 

IIAI. ὦ τέκνον, ἔσβα δῶμα καὶ κατὰ στέγας 
ἐν παρϑενῶσι μίμνε σοῖς, ἐπεὶ πόϑου 

ἐς τέρψιν ἦλϑες ὧν ἔχρῃξες εἰσιδεῖν. 195 
ὄχλος γάρ, ὡς ταραγμὸς εἰσῆλϑεν πόλιν, 

χωρεῖ γυναικῶν πρὸς δόμους τυραννικούς. 

φιλόψογον δὲ χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ. 

177 ἀτρεμέα G 177 sq. fort. σώφρον᾽ ἐν μεταφρένοις φέρων 
πώλους εὐϑύνει, cfr. Eustath. in Il. p. 557, 35 τὸ δὲ τραγικὸν περι- 
φραστικώτερον ἐν τῷ κέντρα μετάφρενον ἰϑύνει 180 ἐκεῖνος] Valcke- 
naer, ἐκεῖνος ἑπτὰ libri 182 νέμεσις ES 183 κεραύνειον scripto 
L super δὲ à, κεραυνοῦ Hermann, κεραυνῶν Nauck 184 μεγαληγορίαν] 
ex schol. ἢ μεγαλορρημοσύνην οἱονεὶ μεγαληγορίαν Valckenaer, μεγαλα- 
νορίαν libri | κοιμίξεις αὶ εἰ in ov mut. a? οἷς superscr. 5 185 αἰχ- 
μαλώτιδας EL, αἰχμαλωτίδας "v 186 om. G, in marg. add. g | 
μυκηνηίσι 4, μυκήνεσι B, μυκήναισιν LL, μυκήναισι a Eg, fort. Μυκή- 
vcig φησὶν, cfr. schol. λείπει τὸ ἐπαγγέλλεται 187 τριαίνη G 
187 sq. fort. óócsw(AMuvo», τριαίνας Ποσειδανίας 188 ποσειδανίοις 
B, ποσειδωνείοις Aa, ποσειδωνίοις EL | ἀμυμωνίοις EG, ἀμυμωνείοις 
Aa, ἀμυμονίοις B, ἀμυμωνίοισιν 1, 189 fort. περιβαλὼν ὦ.. 191 
χρυσεοβόστρυχον α F L, χρυσεοβόστρυχε AB EG 194 πόϑου in ras. 
vel spatio vacuo scr. m. 2 in 7) 195 ἔχρηξες A.L 196 og ταραγ- 
uóg] ὃς ϑυραῖος Heimsoeth | εἰσῆλϑε a.BS, v add. 1 197 xóosi D, 
efr. schol. ἔνιοι δὲ στίζουσιν εἰς τὸ πόλιν καὶ τὸ χώρει παροξύνουσι 

198 φιλόψυχον G | δὲ A et Stob. fl. 73, 86, γὰρ r 
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σμικράς T ἀφορμὰς ἣν λάβωσι τῶν λόγων, 
πλείους ἐπεσφέρουσιν᾽ ἡδονὴ δέ τις 200 
γυναιξὶ μηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλας λέγειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τύριον οἶδμα λιποῦσ᾽ ἔβαν stroph. 
ἀκροϑίνια “οξίᾳ 
Φοινίσσας ἀπὸ νάσου 

Φοίβῳ δούλα μελάϑρων, 205 

ἵν᾽ ὑπὸ δειράσι νιφοβόλοις 
Παρνασοῦ κατενάσϑη, 

᾿Ιόνιον κατὰ πόντον ἐλά- 
τα πλεύσασα περιρρύτων 

ὑπὲρ ἀκαρπίστων πεδίων 210 
Σικελίας Ζεφύρου πνοαῖς 

ἱππεύσαντος, ἐν ἀρμένωῳ 

κάλλιστον κελάδημα. 

πόλεος ἐχπροκριϑεῖσ᾽ ἐμᾶς antistr. 
καλλιστεύματα Δ“οξίᾳ 215 
Καδμείων ἔμολον γᾶν, 

κλεινῶν ᾿4γηνοριδᾶν 
ὁμογενεῖς ἐπὶ Μαΐου 

πεμφϑεῖσ᾽ ἐνθάδε πύργους. 

ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι χρυσοτεύ- 220 

199 σμικρᾶς 4, μικρὰς .E | τ΄ Aa, δ᾽ r cum Stobaeo | λάβωσιν 
A | τῶν ψόγων Stobaeus 200 ἐπισφέρουσιν Α 201 γυναικὶ B & 
super xl scr. b | ἀλλήλας a.B.L cum Stobaeo, ἀλλήλαις 4 EG. οὖ Etym. 
M. p. 420 202 XO. om. B add. ὃ 204 φοινίσας D 205 μελά- 
$oo E 206 δειρᾶσι Aa.L, δείρασι B corr. b 207 παρνασοῦ mut. 
in zc ovo6co A, παρνασσοῦ aL κατενάσϑη ] amicus Kingii, κατενάσϑην 
libri 209 περιρρύτων Α περιρρύτων .A?, περιρρύτων ὑδάτων .L, 
πολυρρύτων Herwerden 210 ὕπερ DB, ὑπὲρ om. L add.1! 211 
Σιπελικαῖς F. Polle, ἐναλίαις Earle (malim ἐναλίοις) cl. Hel. 1460 
212 fort. ἱππεύοντος  ἀρμένῳ) scripsi, οὐρανῷ libri 214 πόλεος] 
Musgrave, πόλεως hbri | ἐμὰς Β ἐμᾶς b 215 χκαλίστευμα Β 210 
καδμείων a.E F, καδμείων δ᾽ ABS, καδμείαν in cod. Thessalonic. (cfr. 
"A)«v. 1881. I p. 286 sqq.) 217 ἀγηνοριδᾶν ἃ ἀγηνοριδῶν α΄, &onvo- 
ριδῶν (1, 218 ὁμογενεῖς} yo. καὶ συγγενεῖς in A 219 πεμφϑεῖσα 
«aBES 220 ἶσα b | δὲ a BEL  χρυσοτεύκτοις .B G, χρυσεοτεύχτοις 
AaEL 
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xvoig Φοίβῳ λάτρις éysvóuav: 

ἔτι δὲ Κασταλίας ὕδωρ 
περιμένει μὲ κόμας ἐμᾶς 
δεῦσαι παρϑένιον χλιδὰν 

Φοιβείαισι λατρείαις. 225 

ὦ λάμπουσα πέτρα πυρὸς 
δικόρυφον σέλας ὑπὲρ ἄκρων 
βαχχειῶν Ζ]ιονύσου 

οἴνα 9', ἃ καϑαμέριον 
στάξεις τὸν πολύκαρπον 280 
οἰνάνϑας ἱεῖσα βότρυν. 

ξάϑεά v' ἄντρα δράκοντος οὔ- 
θειαί τὲ δκοπιαὶ ϑεῶν 

νιφόβολόν τ᾽ ὄρος ἱερόν, εἶ- 

λίσσων ἀϑανάτους ϑεοῦ 235 

χορὸς γενοίμαν ἄφοβος 

παρὰ μεσόμφαλα γύαλα Φοί. 

βου Ζέρκαν προλιποῦσα. 

νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων stroph. 
ϑούριος μολὼν "Apre 240 
αἷμα δάιον φλέγει 
τᾷδ᾽. ὃ μὴ τύχοι, πόλει" 

κοινὰ γὰρ φίλων ἄχη, 

κοινὰ δ᾽, εἴ τι πείσεται 

221 ἐγενόμαν B post o inseruit t b, ἐγενόμην S, γενόμαν in rec. 
libris | γενόμαν λάτρις Nauck, fort. λάτρις ἀγόμαν 228 περιμένει 
Aa?, ἐπιμένει «ΒΗΘ | ἐμᾶς ABE, ἐμὰς αὖ ϑ 224 δεύσαι A | 
χλιδᾶν EB corr.b 220 fort. Φοιβείοισι — 226—938 fort. post 260 trans- 
ponendi 226 ὦ rec. libri, ἰὼ OS 2217 ὑπεράκρων A, fort. ὑπέρα- 
xoov 228 βαχχειῶν AaBE, βακχχείων b S, βακχεῖον Kirchhoff 280 
στάξεις τὸν] περχάξεις Nauck 231 οἰνάϑας A, οἰνάνθους B καὶ ας 
super ovg scr. b | ἰεῖσα Aa 232 sq. οὐρεῖαί Aa, fort. οὔρειοί 284 
νιφοβόλον ABL | siMiooovr BEL, siMocov a, ἑλίσσων AG 235 
ἀϑανάτους] scripsi, ἀϑανάτου (non ἀϑανάτους) L, ἀϑανάτας v 236 
γένοιμ᾽ ἂν A 287 πὰρ A | γύαλα] γυῖα .E 239 τειχέων A, sed τ 
ex c vel στ corr. 43 240 μολῶν AB 242 τάδ᾽ Α vüÓ' A?, τᾷδε 
a.E, τάδε B váós bL | τύχηι A, τύχοι ποτὲ LL 244 πείσεται FE, 
πείσεϑ᾽ Ααὖ S, msícsv B ot scripto 97 super τ᾽ E 

Euripides, Phoenissae. 2 
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ἑπτάπυργος ἅδε γᾶ, 245 

Φοινίσσᾳ χώρα. φεῦ φεῦ. 

κοινὸν αἷμα, κοινὰ τέκεα 

τὰς κερασφόρου πέφυκεν "loc: 
ὧν μέτεστί μοι πόνων. 

ἀμφὶ δὲ πτόλιν νέφος antistr. 9250 

ἀσπίδων πυκνὸν φλέγει 

δχῆμα φοινίου μάχης, 

ὃν ΄Ζρης τάχ᾽ εἴδεται 

παισὶν Οἰδίπου φέρων 
πημονὰν ᾿Ερινύων. 255 

Ἄργος à Πελασγικόν, 
δειμαίνω τὰν σὰν ἀλκὰν ᾿ 

καὶ τὸ ϑεόϑεν᾽ οὐ γὰρ ἄδικον 

εἰς ἀγῶνα τόνδ᾽ ἔνοπλος ὁρμᾷ, 

ὃς μετέρχεται δόμους. 200 

IIOAYNEIKH. 

τὰ μὲν πυλωρῶν κλῇϑρά μ᾽ εἰσεδέξατο 

δι’ εὐπετείας τειχέων ἔσω μολεῖν. 

ὃ x«l δέδοικα μή μὲ δικτύων ἔσω 

λαβόντες οὐκ ἐκφρῶσ᾽ ἀναίμακτον χρόα. 

ὧν εἵνεκ᾽ ὄμμα πανταχῇ διοιστέον 265 
κἀκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο, μὴ δόλος vig T. 
ὡπλισμένος δὲ χεῖρα τῷδε φασγάνῳ 

245 ὧδε 4, ἦδε 1, 246 φοίνισσα χώρα EL et mut. in φοινίσσα 
χώρα G, cfr. schol. γράφεται καὶ φοίνισσα χώρα ἀπὸ εὐϑείας 241 τέκνα 
L vin s τῇ. 2 corrigere voluisse videtur. 248 τὰς A 200 πτόλιν Aa, 
πόλιν Y 261 z)xvóv ) ex o correcto D 252 σχῆμα] σῆμα Heim- 
soeth, cfr. schol. σύμβολον μάχης | qoviov Α 253 àv A | οἴσεται in 
rec. libris, cfr. schol. ἄμεινον δὲ τὸ εἴσεται (l οἴσεται) ἀντὶ τοῦ δρμή- 
σξι 255 ἐριννύων BS 257 τὰν σὰν] yo. τὰ c&v A 259 τόνδε 
BS | ἔνοπλος Aa yo. καὶ ἔνοπλον superscr. a?, ἔνοπλον B.ES 2489 sq. 
ὁρμᾷ ὃς] King, ὁρμᾷ παῖς ὃς libri, ὁρμῶν παῖς, deleto ὃς, Hartung 
(ὁρμᾷ παῖς μετέρχεται Dattier) 261 κλῇϑρα A, κπλεῖϑρα Tv 262 
εἴσω libri 268 μή us] μήτε, superscr. yo. μή us 4 264 οὐκ ἐκφρῶσ᾽ 
ex schol. 7 μὲν γραφὴ οὐκ ἐκφρῶσιν... καὶ Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ μονο- 
συλλάβων ῥημάτων, ὅτε διαλαμβάνει περὶ τοῦ φρῶ, ταύτην τὴν χρῆσιν 
φέρει Bergk, οὐ μεϑῶσ᾽ A, οὐ μεϑῶσιν v 265 οὔνεκ᾽ libri (οὔνεκ᾽ 
DB) 267 τῷδε τῷ DB 

“Ἄνω, 
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τὰ πίστ᾽ ἐμαυτῷ τοῦ ϑράσους παρέξομαι. 

ὠή, τίς οὗτος; ἢ κτύπον φοβούμεϑα; 

ἅπαντα γὰρ τολμῶσι δεινὰ φαίνξται, 270 

ὅταν δι’ ἐχϑρᾶς ποὺς ἀμείβηται χϑονός. 

πέποιϑα μέντοι μητρὶ κοὐ πέποιϑ᾽ ἅμα, 

ἥτις μ᾽ ἔπεισε δεῦρ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν. 

ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἀλκή" βώμιοι γὰρ ἐσχάραι 

πέλας πάρεισι, κοὐκ ἔρημα δώματα, 275 

φέρ᾽ ἐς σκοτεινὰς περιβολὰς μεϑῶ ξίφος 

καὶ τάσδ᾽ ἔρωμαι, τίνες ἐφεστᾶσιν δόμοις. 

ξέναι γυναῖκες, εἴπατ᾽, ἐκ ποίας πάτρας 

᾿ΕἙλληνικοῖσι δώμασιν πελάξετε; 

ΧΟ. Φοίνισσα μὲν γῆ πατρὶς ἡ ϑρέψασά με, 280 

"Ayivogog δὲ παῖδες ἐκ παίδων δορὸς 

Φοίβῳ μ᾽ ἔπεμψαν ἐνθάδ᾽ ἀκροϑίένιον. 

μέλλων δὲ πέμψειν μ᾽ Οἰδίπου κλεινὸς γόνος 

μαντεῖα σεμνὰ Λοξίου τ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρας, 

ἐν τῷδ᾽ ἐπεστράτευσαν ᾿᾽Δ4ργεῖοι πόλιν. 285 

σὺ δ᾽ ἀντάμειψαί μ᾽, ὅστις ὧν ἐλήλυϑας 

ἑπτάστομον πύργωμα Θηβαίας χϑονός. 

ΠΟ. πατὴρ μὲν ἡμῖν Οἰδίπους ὃ Λαΐου, 
ἔτικτε δ᾽ ᾿Ιοκάστη us, παῖς Μενοικέως" 

καλεῖ δὲ Πολυνείκη μὲ Θηβαῖος λεώς. 290 

XO. ὦ συγγένεια τῶν ᾿4γήνορος τέκνων, 
ἐμῶν τυράννων, ὧν ἀπεστάλην ὕπο, 

γονυπετεῖς ἕδρας προσπίτνω σ΄. ἄναξ, 

τὸν οἴχοϑεν νόμον σέβουσα. 

269 ἢ ΒΒ, ἦ Aa, om. E — 271 ἐχϑρᾶς ab L, ἔχϑρᾶς E, ἐχϑρὰς 
A, ἔχϑρας BG | ἀμείβητε .A | versum delet Nauck 274 fort. ἀλκὴ 
βωμίοις παρ᾽ ἐσχάραις, deleto versu proximo 276 hic ἐς σκοτεινὰς a, 
ἐσκοτεινὰς EB c add. b 271 τίνες ἐφεστᾶσι δόμοις D, τὰς super 
τίνες et ὠσὰς super ἄσι scr. b, τὰς ἐφεστάσας δόμους L, τὰς ἐφεστώσας 
δόμοις G 218 γυναίκες A 279 ἑλληνικοῖσιν Α, ἑλληνικοῖς E | 
δώμασι AB ES | προσπελάζξετε LL 280 γῆ om. B add. ὁ 281 
παῖδες) παῖς 11, 282 ἔπεμψεν DB 288 πέμψειν) scripsi, πέμπειν 
libri | γόνος in ras. scr. ὦ 284 λοξίου & ex sr correcto A 285 
ἀργείων A ἀργεῖοι A* 286 ἀντίμειψαι 4 ἀντάμειψαι 4“, ἀντάμενψον 
G | ἐλήλουϑας A 287 χϑονός] πόλεως Nauck 290 πολυνείκην 
libri | ϑηβαίος A 291 ξυγγένεια G 292 ὧν A 293 προσπιτνῶ 
libri 

27 
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ἔβας ὦ χρόνῳ γαῖαν πατρῴαν. 295 

ἰὼ ἰὼ πότνια, μόλε πρόδομος, 

ἀμπέτασον πύλας. 
3 - , M 

κλύεις, ὦ τεκοῦσα τόνδε μᾶτερ; 

τί μέλλεις ὑπώροφα μέλαϑρα περᾶν, 

ϑιγεῖν τ᾽ ὠλέναις τέκνου; 800 

IOKAZTH. 

Φοίνισσαν βοὰν 

κλύουσ᾽, ὦ νεάνιδες, γηραιῷ 

ποδὶ τρομερὰν ἕλκω ποδὸς βάσιν. 
ἰὼ τέκνον, 

χρόνῳ σὸν ὄμμα μυρίαις τ᾽ ἐν ἁμέραις 305 
προσεῖδον ἀμφίβαλλε μα- 

στὸν ὠλέναισι ματέρος, 

παρηίΐίδων τ᾽ ὄρεγμα βο- 

στρύχων τὲ κυανόχρωτα χαί- 

τας πλόκαμον, σκιάξων δέραν ἁμάν. 
ἰὼ ἰώ, μόλις φανεὶς 810 
ἄελπτα κἀδόκητα ματρὸς ὠλέναιο. 

τί φῶ δε; πῶς ἅπαντα 

καὶ χερσὶ καὶ λόγοισι 
πολυέλικτον ἁδονὰν 

ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο 315 

295 ἔβας L et a, sed in marg. yo. ἔβας ἔβας ὦ a?, ἔβας ἔβας v | 
ὦ om. E, ὦ B, à br ὦ πολυνείκη L| γαῖαν 1,, γᾶν r | πατρίαν Din- 
dorf 296 ἰὼ semel a EL | πρόδρομος AG, πρόδομος A?gr, ctr. Andr. 
495 297 ἀμπέτασον B, ἀναπέτασον v 298 τῶνδε B, τόνδ᾽ ὦ 
Seidler, fort. τοῦτον | μάτερ A, μὲρ G 299 ὑπάροφα D ὑπώροφα b 

300 ϑίγειν libri, ϑιγγάνειν Elmsley, unde ϑιγγάνειν τ᾽ ὠλέναισιν 
τέκνου Paley | ὠλέναισι víxvov σέϑεν Dindorf, fort. ὠλέναις víxvov 
φιλτάτου 801 sqq. φοίνισσαν βοᾶν κλύουσα | ὦ νεάνιδες γηρεῶι (αι 
super se scr. 44 ποδὶ τρομερὰν | ἕλκω ποδὸς βάσιν 4, φοίνισσαν ὦ 
νεάνιδες βοᾶν (βοὰν αὖ 5) ἔσω | δόμων κλύουσα τῶνδε γηραιῷ ποδὶ 
τρομερὰν (γήρα τρομερὰν G, γρ. γηρεῶ ποδὶ τρομερὰν superscr. g)| 
ἕλκω ποδὸς βάσιν «ΒΗΘ 802 sq. γηραιῷ ποδὶ] fort. γηραιοῦ σκίπωνι, 
cfr. Hec. 65 304 ὦ BEL 305 μυρίαις τ᾿ AG, τ᾽ om. a BEL 

306 ἀμφίβαλε BS 807 ὄρεγμα {δὸς Camper 808 κυανοχρῶτα 
6S ᾿ 809 ἁμάν] ἁμάν Aa, ἐμάν B.ES | &u&v δέραν Kirchhoff 810 
ἰὼ (semel) μόγις G 311 ἄελπα LL 313 λόγοισι LL κόμησι 0, cfr. 
Hec. 837 314 ἡδονὰν ES |fort. ἁδονάν c 
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περιχορεύουσα τέρψιν παλαιᾶν λάβω 

χαρμονᾶν; ἰὼ τέκος, 

ἔρημον πατρῷον ἕλιπες δόμον 

φυγὰς ἀποσταλεὶς ὁμαίμου Aca, 

ἣ ποϑεινὸς φίλοις, 320 

ἢ ποϑεινὸς Θήβαις. 
ὅϑεν ἐμάν τε λευκόχροα κείρομαι 

δαχρυόεσσ᾽ ἀνεῖσα πένϑει κόμαν, 
- 
2 ἄπεπλος φαρέων λευκῶν, ὦ τέκνον, 

δυσόρφναια δ᾽ ἀμφὶ τρύχη τάδε 325 

σκότι᾽ ἀμείβομαι. 
ὁ δ᾽ ἐν δόμοισι πρέσβυς ὀμματοστερὴς 
ἀπήνας ὁμοπτέρου τᾶς ἀπο- 

ξυγείσας δόμων 

πόϑον ἀμφιδάκρυτον ἀεὶ κατέχων 330 
ἀνῇξε uiv ξίφους 

ἐπ᾿ αὐτόχειρά τε σφαγάν, 
ὑπὲρ τέραμνά τ᾽ ἀγχόνας, 
στενάζων ἀρὰς τέκνοις" 

σὺν ἀλαλαῖσι δ᾽ αἰὲν αἰαγμάτων 335 
σκότια κρύπτεται. 

σὲ δ᾽, ὦ τέκνον, καὶ γάμοισι δὴ 
κλύω ξυγέντα παιδοποιὸν ἁδονὰν 

ξένοισιν ἐν δόμοις ἔχειν 

ξένον τὲ κῆδος ἀμφέπειν, 840 

316 sq. παλαιᾶν. .χαρμονᾶν A?a? b, παλαιὰν. .χαρμονὰν Aa ΒΗ 8 
319 ὁμαίμου λώβᾳ om. E ΞΟ πῇ. 7..7 DB 321 Θήβαις] πόλει 
Geel 822 λευχρόχροα L 828 δαχρυόεσσ᾽ ἀνεῖσα πένϑει] Hermannm, 
δακρυόεσσαν (δακρυόεσσα G) ἰεῖσα (vel ἱεῖσα) πενϑήρη libri, cfr. schol. 
ἀπενθέα, ἀντὶ τοῦ πολυπενϑῆὴ κόμην" ἢ οὕτως" τὴν λευκόχροα κόμην 
ἐκειράμην εἰς τὰ σὰ πένϑη" . «ἵνα τὸ πληρὲς ἦ εἰς σά | κόμην B 
324 ὦ om. libri, add. Dindorf | τέκνων G 825 δυσορφναία BD, 
δυσόρφνεα G  ἀμφιτρύχη AG | τὰ δὲ mut. in τάδε A 326 σκπότια 
A B L, fort. δάκρυα | ἀμείβομαι]ὕ fort. λείβομαι 821 ὀμματοστερεῖς G 
328 τὰς A B τᾶς" 329 ἀποζυγείσης G 330 αἰεὶ Aa BS 331 

ἀνήϊξε μὰν ξίφος G 882 σφαγήν L, φάσγαν G φασγὰν g 333 
τέρεμνα B E 884 fort. τέκνοις (ἀγρίας) 880 ἀλαλαγαῖσι a? B ELg, 
ἀλαλαῖσι AalG | δ᾽ αἰαγμάτων (omisso αἰέν) Β E, δ᾽ cix *»* αγμάτων 
L 336 σχοτίαι Aa, σκοτίᾳ DB, σκοτία αἰὲν L 337 σὺ G | γάμησι 
B corr. b 338 ἡδονὰν EG 340 ξένων E 
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ἄλαστα ματρὶ τᾷδε 4α- 
ίῳ τε τῷ παλαιγενεῖ, 

γάμων ἐπακτὸν ἄταν. 

ἐγὼ δ᾽ οὔτε δοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς 
νόμιμον ἐν γάμοις 345 

[ὡς πρέπει] ματέρι μακαρία" 
ἀνυμέναια δ᾽ ᾿Ισμηνὸς ἐκηδεύϑη 

Aovtgopógov χλιδᾶς, ἀνὰ δὲ Θηβαίαν 
πόλιν ἐσιγάϑη σᾶς ἔσοδος νύμφας. 
ὕλοιτο, τάδ᾽ εἴτε σίδαρος 350 

εἴτ᾽ ἔρις εἴτε πατὴρ ὃ σὺς αἴτιος. 

εἶτε τὸ δαιμόνιον κατεκώμασε 

δώμασιν Οἰδιπόδα" 

πρὸς ἐμὲ γὰρ κακῶν ἔμολε τῶνδ᾽ ἄχη. 
ΧΟ. δεινὸν γυναιξὶν αἱ δι’ ὠδίνων γοναί, 355 

καὶ φιλότεκνόν zog πᾶν γυναικεῖον γένος. 
ΠΟ. μῆτερ, φρονῶν εὖ κοὐ φρονῶν ἀφικόμην 

ἐχϑροὺς ἐς ἄνδρας" ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ἔχει 
πατρίδος ἐρᾶν ἅπαντας" ὃς δ᾽ ἄλλως λέγει, 

λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ νοῦν ἐκεῖσ᾽ ἔχει. 800 
οὕτω δ᾽ ἐτάρβουν ἐς φόβον τ᾽ ἀφικόμην, 

μή τις δόλος μὲ πρὸς κασιγνήτου xcv, 

ὥστε ξιφήρη χεῖρ᾽ ἔχων δι’ ἄστεος 
κυκλῶν πρόσωπον ἦλθον. ὃν δέ uw ὠφελεῖ, 
σπονδαί τε καὶ o7 πίστις, dj μ’ ἐσήγαγε 365 

τείχη πατρῷα᾽ πολύδακρυς δ᾽ ἀφικόμην, 

χρόνιος ἰδὼν μέλαϑρα καὶ βωμοὺς ϑεῶν 

841 μητρὶ OS | τᾷδε] Valckenaer, τάδε libri 842 τε om. 6 
848 γάμον Aa, γάμων a? | ἐπαντὸν Aa, ἐπαχκτῶν a?, ἐπαχντὰν v 
844 δὲ 1, 345 νόμιμον] γόνιμον Plut. de exilio p. 6005 | ἐγγάμοις 

A 346 ὡς πρέπει delevit Nauck | uevéor| Seidler, ΠΣ (vel ματρὶ) 
libri 347 ἐχηδεύϑη G, sed «wq ex x) corr.g 348 χλιδῆς L | 
δηβαῖαν G et mut. in ϑηβαίαν A 349 ἐσιγάσϑη .L, schol. γράφεται 
δὲ καὶ ἐσιγάϑησαν (factum scilicet ex ἐσιγάϑη σᾶς) | ἔσοδος] Seidler, 
εἴσοδος ab EG, εἶδος L, εἴσοδοι A.B 350 sq. εἶτ᾽ ἔρις εἴτε σίδαρος 
σ 352 κατεκώμασεν G. 353 οἰδιπόδαο G 358 sig S 359 
ὃς (post o, quod ex alia litera correctum, rasura) A, ὃς δ᾽ ex ὅδ᾽ fecit ὦ 

361 δ᾽ ἐτάρβουν)] Porson, δὲ (và E) τάρβους libri 362 ἄστεως 
Dindorf 365 σῆι Α | εἰσήγαγεν A. E 
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γυμνάσιά 9' οἷσιν ἐνετράφην Δίρκης 9" ὕδωρ᾽ 

ὧν οὐ δικαίως ἀπελαϑεὶς ξένην πόλιν 

ναίω, δι᾿ ὕσσων νᾶμ᾽ ἔχων δακρυρροοῦν. 310 
ἀλλ ἐκ yàg ἄλγους ἄλγος αὖ σὲ δέρκομαι 

κάρα ξυρῆκες καὶ πέπλους μελαγχίμους 

ἔχουσαν, οἶμον τῶν ἐμῶν ἐγὼ κακῶν. 

ὡς δεινὸν ἔχϑρα, μῆτερ, οἰκείων φίλων 

[καὶ δυσλύτους ἔχουσα τὰς διαλλαγάς. 315 

ví yàg πατήρ μοι πρέσβυς ἐν δόμοισι δρᾷ, 

σκότον δεδορκώς:; τί δὲ κασίγνηται δύο; 
ἢ που στένουσι τλήμονες φυγὰς ἐμάς; 

10. κακῶς ϑεῶν τις Οἰδίπου φϑείρει γένος" 

οὕτω γὰρ ἤρξατ᾽, ἄνομα μὲν τεκεῖν ἐμέ, 880 
κακῶς δὲ γῆμαι πατέρα σὸν φῦναί vs σέ. 

ἀτὰρ τί ταῦτα; δεῖ φέρειν τὰ τῶν ϑεῶν. 

ὅταν δ᾽ ἔρωμαι, μή τι σὴν δάκω φρένα 

δέδοιχ᾽. ἃ χρήξω" διὰ πόϑου δ᾽ ἐλήλυϑα. 

ΠΟ. ἀλλ᾽ ἐξερώτα, μηδὲν ἐνδεὲς λίπῃς" τ 7888 
ἃ γὰρ σὺ βούλει, ταὔτ᾽ ἐμοί, μῆτερ, φίλα. 

IO. καὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ πρῶτον ὧν χρήξω τυχεῖν, 
τί τὸ στέρεσϑαι πατρίδος; ἦ κακὸν μέγα; 

ΠΟ. μέγιστον" ἔργῳ δ᾽ ἐστὶ μεῖξον ἢ λόγῳ. 

IO. τίς ὃ τρόπος αὐτοῦ: τί φυγάσιν τὸ δυσχερές: 890 

ΠΟ. ἕν μὲν μέγιστον, οὐκ ἔχει παρρησίαν. 
Ψ 10. δούλου τόδ᾽ εἶπας, μὴ λέγειν ἅ τις φρονεῖ, 

368 ἐτράφην L| 9] δ᾽ B 310 νᾶμ᾽] Musgrave, αἷμ᾽ IL, ὄμμ᾽ 
r | δακρυροοῦν .A B, δακρύρροον Blaydes 811 ἄλγους supra lineam 
add. A 372 fort. κουρὰν ξυρήκη, cfr. Alc. 497 | ξυρηκες ut vid. 4 
ξύρηκες 4", ξυρηκὲς DS, cfr. schol. τὸ ξυρηκές ὡς ἀπηνές τῷ τόνῳ 
315 ὁ στίχος οὗτος ἔν τισιν οὐ φέρεται schol 4α, 375—938 delet 
Usener 316 δώμασι B.E 374 κασίγνητοι B, fort. κασιγνήτα 
318 ἤ Α | τλήμονας Brunck | φυγᾶς ἐμᾶς .B.EL corr. 01 380 οὕτως 
mut. in οὗτος A, c super og scr. 43 382 ἀτὰρ τί τάδε: δεῖ γὰρ 
φέρειν τὰ τοῦ ϑεοῦ S ^ 888 ὅταν] Heimsoeth, ὅπως libri 88:1 πόνου 
&, 9 super v scr. a? quae manus in marg. inferiore add. yo. διὰ 
πόϑου 886 ταὔτ᾽ Bothe, τ᾽ αὐτ᾽ E, ταῦτ᾽ vr 387 τὸ πρῶτον $ | 
τυχεῖν] μαϑεῖν F 888 5 AG 390 τίς δ᾽ Stob. fl. 39, 17 | φυγάσι 
S, φυγᾶσι DB | δυσχερές] yo. καὶ δυστυχές A, Óvorvyig habet etiam 
Plut. de exil. p. 605* 
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IIO. τὰς τῶν κρατούντων δ᾽ ἀμαϑίας φέρειν χρεών. 

IO. καὶ τοῦτο λυπρόν, συνασοφεῖν τοῖς μὴ σοφοῖς. 

ΠΟ. ἀλλ᾽ ἐς τὸ κέρδος παρὰ φύσιν δουλευτέον. 395 

IO. αἱ δ᾽ ἐλπίδες βόσκουσι φυγάδας, ὡς λόγος. 

ΠΟ. καλοῖς βλέπουσαί γ᾽ ὄμμασιν. μέλλουσι δέ. 
IO. οὐδ᾽ ὃ χρόνος αὐτὰς διεσάφησ᾽ οὔσας κενάς; 

ΠΟ. ἔχουσιν ᾿ἀφροδίτην τιν᾽ ἡδεῖαν κακῶν. 

IO. πόϑεν δ᾽ ἐβόδσκου, πρὶν γάμοις εὑρεῖν βίον; 400 

ΠΟ. ποτὲ μὲν ém ἦμαρ εἶχον, εἶτ᾽ οὐκ εἶχον ἄν. 
10. φίλοι δὲ πατρὸς καὶ ξένοι σ᾽ οὐκ ὠφέλουν; 
ΠΟ. εὖ πρᾶσσε: τὰ φίλων δ᾽ οὐδέν, ἤν τι δυστυχῆς. 
IO. οὐδ᾽ ηὑγένειά σ᾽ ἦρεν εἰς ὕψος μέγαν; 
ΠΟ. κακὸν τὸ μὴ ἔχειν" τὸ γένος οὐκ ἔβοσκέ us. 405 

IO. 7 πατρίς, ὡς ἔοικε, φίλτατον βροτοῖς. 

ΠΟ. οὐδ᾽ ὀνομάσαι δύναι᾽ ἂν ὡς ἐστὶν φίλον. 
IO. πῶς δ᾽ ἦλϑες 4ργος; τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεϑες; 408 

ΠΟ. οὐκ οἶδ᾽: ὁ δαίμων μ᾽ ἐκάλεσεν πρὸς τὴν τύχην. 418 
IO. σοφὸς γὰρ ὃ ϑεός" τίνι τρόπῳ δ᾽ ἔσχες λέχος; 414 

ΠΟ. ἔχρησ᾽ ᾿ἀδράστῳ “οξίας χρησμόν τινα. 409 
10. ποῖον; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; οὐκ ἔχω μαϑεῖν. 410 

ΠΟ. κάπρῳ λέοντί 9' ἁρμόσαι παίδων γάμους. 
IO. καὶ σοὶ ví ϑηρῶν ὀνόματος μετῆν, τέκνον; 412 

IIO. νὺξ ἦν, 40pcovov δ᾽ ἦλϑον ἐς παραστάδας. 415 
IO. κοίτας ματεύων, ἣ φυγὰς πλανώμενος: 

898 τὴν τῶν κρατούντων ἀμαϑίαν Plut, schol. γράφουσί, τινες τὰς 
τῶν πολιτῶν | δ᾽ om. libri, add. Paley 395 ὅπου τὸ κέρδος Plut. 
Demetr. 14 et Lucian. 800]. 3 | παρὰ] περὶ 11, 396 Bócxovcw ὡς λόγος 
ἔχει G 397 βλέπουσαί γ᾽ ex schol καλοῖς βλέπουσαι" καλὰ τρὸ 
ὀφϑαλμῶν τιϑέμεναι) βλέπουσί γ᾽ libri (βλέπουσιν G) | ὄμμασι BS 
899 τινὰ 4 | κακῶν] νόσον Musgrave 401 εἶτ᾽ A | ἄν] αὖ Valcke- 
naer, cfr. ad Androm. 240 402 ξένοισ AB ξένοι σ᾽ A?b 403 
zococs ABS | ἤν τι δυστυχῇς} Elmsley, ἤν τις δυστυχῇ libri (ἤν et 
τυχῇ in ras. scr. ἢ 404 ἡὐγένεια S, ηὐγένεια Εἰ, εὐγένεια AaB | 
μέγαν] scripsi, μέγα libri 405 γένος δ᾽ L 407 ὀνομᾶσαι A | 
δύναι᾽] Markland, δύναιμ᾽ libri (post ν erasum aliquid in E) | ἔστι 
BES 408 δ᾽ om. a 413 sq. ante 409 collocavit Jacobs 413 
οἶδ᾽ (supra δ᾽ aliquid erasum) E | μ᾽ Aa EG, δ᾽ L et in ras. B | 
ἐκάλεσε Aa BEL 410 ποῖόν τι τοῦτ᾽ à 412 μεστὴν Β μετῆν ὃ 
415 παραστάδος DB corr. b 416 ματεύων a?*S, μαστεύων AaB.H| 
4| Aldina, ἢ hbri | φυγὰς 1,9 sed vy ex oi ut vid. corr. ὦ 416 sq. 
iox ex ποῖ et πολ ex iox fecit .E 
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ΠΟ. ἣν ra)vc* κἄτά y ἦλθεν ἄλλος αὖ φυγάς. 
IO. τίᾳ οὗτος; ὡς ἄρ᾽ ἄϑλιος κἀκεῖνος ἦν. 

ΠΟ. Τυδεύς, ὃν Οἰνέως φασὶν ἐκφῦναι πατρός. 

IO. τί ϑηρσὶν ὑμᾶς δῆτ᾽ ᾿άδραστος ἤκασεν; 420 
ΠΟ. στρωμνῆς ἐς ἀλκὴν οὕνεχ᾽ ἤλθομεν πέρι. 

IO. ἐνταῦϑα Ταλαοῦ παῖς συνῆκε ϑέσφατα: 

ΠΟ. κἄδωκέ γ᾽ ἡμῖν δύο δυοῖν νεάνιδαο. 

IO. ἂρ’ εὐτυχεῖς οὖν τοῖς γάμοις ἢ δυστυχεῖς; 
IIO. οὐ μεμπτὸς ἡμῖν ὁ γάμος ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. 425 

IO. πῶς δ᾽ ἐξέπεισας δεῦρό σοι σπέσϑαι στρατόν; 

IIO. δισσοῖς ᾿Αδραστος ὥμοσεν γαμβροῖς τόδε, 

[Τυδεῖ τε κἀμοί" σύγγαμος γάρ ἐστ᾽ ἐμός] 

ἄμφω κατάξειν ἐς πάτραν, πρόσϑεν δ᾽ ἐμέ. 
πολλοὶ δὲ Ζαναῶν καὶ Μυκηναίων ἄκροι 480 

πάρεισι, λυπρὰν χάριν, ἀναγκαίαν δ᾽, ἐμοὶ 
διδόντες" ἐπὶ γὰρ τὴν ἐμὴν στρατεύομαι 

πόλιν. ϑεοὺς δ᾽ ἐπώμοσ᾽ ὡς ἀκουσίως 

τοῖς φιλτάτοις ἑχοῦσιν ἠράμην δόρυ. 

ἀλλ᾽ ἐς σὲ τείνει τῶνδε διάλυσις κακῶν. 435 
μῆτερ, διαλλάξασαν ὁμογενεῖς φίλους 

παῦσαι πόνων μὲ καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. 
πάλαι μὲν οὖν ὑμνηϑέν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐρῶ: 
τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισι τιμιώτατα 

δύναμίν ve πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώποις ἔχει. 440 
ἁγὼ μεθϑήκω δεῦρο μυρίαν ἄγων 

Aóyyqv: πένης γὰρ οὐδὲν εὐγενὴς ἀνήρ. 

417 χἀτά A, κατά 1, κἀάτά | | wév ἐπῆλθεν Nauck | αὖ ex ἂν 
corr. B 418 ἄϑλιος L, sed og rescr. vel corr. 1 κακεῖνος .A 419 
οἰνέως L, sed ὡς in ras. scr. ὦ 420 ϑηρσὶν .E, ϑηρσὶ δ᾽ r (δ᾽ ὑμᾶς 
δῆτ᾽ in ras. scr. D) ἡμᾶς G | εἴκασε, scr. yo. ἤ super εἴ, α, εἴκασεν γ 
421 οὔνεκ᾽ AB 422 ταλαοῦ Α post λὰ inseruit ἐν A? 493 κἄδωκέ 
γ᾽] Kirchhoff, χἄδωκεν libri | δυοῖν δύο E 420 σπέσϑαι Aa EG, 
ἔπεσϑαι B L yo. καὶ σπέσϑαι suprascr. ὃ 427 ὥμοσε B ES (v add. D) 
428 delevit Jortin, cfr. schol. τοῦτο γὰρ περισσόν" προεμηνύϑη γὰρ 
ἄνωϑεν ἤδη 430 δαναοὶ et ἄκρων G 431 πάρεισιν DB | ἀναγκαῖα 
Α ἀναγκαίαν A? | fort. δέ, μοι 432—434 suspecti 433 ὡς] ove 
G 484 ἑἕκοῦσιν] τοκεῦσιν libri, schol. τοῖς φιλτάτοις τοκεῦσι" γράφεται 
καὶ ἑκοῦσιν | ἡράμην B, ἠράμην E 438 οὖν om. BG 439 ἀνϑρώ- 
ποισιν εὑρίσκει φίλους Plut. de am. prol p. 4979 (ex Soph. frg. 85) 
440 τῶν ἐΐοις ἔχη B 441 ἃ ᾽γὼ AES, &yo B | ἄγω E 
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XO. καὶ μὴν ᾿Ετεοκλῆς ἐς διαλλαγὰς ὅδε 
χωρεῖ" σὸν ἔργον, μῆτερ ᾿Ιοκάστη, λέγειν 
τοιούσδε μύϑους οἷς διαλλάξεις τέκνα. 445 

ETEOKAHX. 

(μῆτερ, πάρειμι τὴν χάριν δὲ col διδοὺς 

ἦλθον. τί χρὴ δρᾶν; ἀρχέτω δέ τις Aóyov: 

ὡς ἀμφὶ τείχη καὶ ξυνωρίδας λόχων 

τάσσων ἐπέδχον πόλιν, ὅπως κλύοιμί δου 

κοινὰς βραβείας, αἷς ὑπόσπονδον μολεῖν 450 

τόνδ᾽ εἰσεδέξω τειχέων πείσασά με. 
IO. ἐπίδχες" οὔτοι τὸ ταχὺ τὴν δίκην ἔχει, 

βραδεῖς δὲ μῦϑοι πλεῖστον ἀνύουσιν σοφόν. 
σχάσον δὲ δεινὸν ὄμμα καὶ ϑυμοῦ zxvodg' 
οὐ γὰρ τὸ λαιμότμητον εἰσορᾷς κάρα 455 

Γοργόνος, ἀδελφὸν δ᾽ εἰσορᾷς ἥκοντα Góv. 

σύ τ’ αὖ πρόσωπον πρὸς κασίγνητον στρέφε, 
Πολύνεικες" ἐς γὰρ ταὐτὸν ὄμμασιν βλέπων 

λέξεις τ᾽ ἄμεινον τοῦδέ v ἐνδέξῃ λόγους. 

παραινέσαι δὲ σφῶν τι βούλομαι σοφόν" 460 

ὅταν φίλος τις ἀνδρὶ ϑυμωϑεὶς φίλῳ 

ἐς ἕν συνελϑὼν Ὄμματ᾽ ὄμμασιν διδῷ, 

ἐφ᾽ οἷσιν ἥκει, ταῦτα χρὴ μόνον σκοπεῖν, 
κακῶν δὲ τῶν πρὶν μηδενὸς μνείαν ἔχειν. 
λόγος μὲν οὖν σὸς πρόσϑε, Πολύνεικες véxvov: 405 

σὺ γὰρ στράτευμα “αναϊδῶν ἥκεις ἄγων, 

ἄδικα πεπονθώς, ὡς σὺ φής" κριτὴς δέ τις 

ϑεῶν γένοιτο καὶ διαλλακτὴς κακῶν. 

444 χωρεῖ yo. ἥκει A, ἥκει 6΄, χωρεῖ T | μῆτερ ἔργον B | ἰοκάστῃ 
B 447 χρῆ A | δὴ τίς E | τὶ Α 6 superscr. 43 448 sq. καὶ 
ξυνωρίδας λόχων (λοχῶν BB corr. b) τάσσων ἐπέσχον πόλιν (πόλιν om. .L) 
ὅπως] fort. καὶ πύλας ξυνωρίδας τάσσων λόχων ἐπέσχον ὡς 450 sq. 
suspecti 451 τὸν δ᾽ B τόνδ᾽ b | σπείσασα G 4529 ἐπέσχες scripto 
v super £ A οὔτι Οἱ 453 μύϑοι 4 | ἀνύουσι a B S, &vóvovow Mat- 
thiae 456 Γοργοῦς Valckenaer | δ᾽ om. a.E 457 στρέφε yo. καὶ 
τρέπε Aa 458 ὄμμασιν a, ὄμμασι v 459 λόγοις D, λόγον G 
460 σφῶϊν ABEL, σφῶν G et superscr. t ὦ 469 συνελϑόντ᾽ A 
συνελθὼν A?, ξυνελϑὼν G. | ὄμμασι .E 463 ἥκειν B corr. b 464 
μηδαμῶς S svóg super αμῶς scr. ὦ 465 πρόσϑεν S 4017 φῆς A 
408 κακῶν] τέκνων F. Polle 
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IIO. ἁπλοῦς ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ, 

XOU ποικίλων δεῖ τἄνδιχ᾽ ἑρμηνευμάτων" 410 
ἔχει γὰρ αὐτὰ καιρόν" ὃ δ᾽ ἄδικος λόγος 
νοσῶν ἐν αὑτῷ φαρμάκων δεῖται σοφῶν. 

ἐγὼ δὲ πατρὸς δωμάτων προυσκεψάμην᾽ 
τοὐμόν vs καὶ τοῦδ᾽ ἐκφυγεῖν χρήξων ἀράς, 
ἃς Οἰδίπους ἐφϑέγξατ᾽ εἰς ἡμᾶς more, 415 

ἐξῆλθον ἔξω τῆσδ᾽ ἑκὼν αὐτὸς y90vóc, 
δοὺς τῷδ᾽ ἀνάσσειν πατρίδος ἐνιαυτοῦ κύκλον, 

ὥστ᾽ αὐτὸς ἄρχειν αὖϑις ἀνὰ μέρος λαβὼν 
καὶ μὴ δι᾽ ἔχϑρας τῷδε καὶ φόνου μολὼν 

κακόν τι δρᾶσαι καὶ παϑεῖν, ἃ γίγνεται. 480 

ὃ δ᾽ αἰνέσας ταῦϑ᾽ ὁρκίους vs δοὺς ϑεούς, 

ἔδρασεν οὐδὲν ὧν ὑπέσχετ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει 
τυραννίδ᾽ αὐτὸς καὶ δόμων ἐμὸν μέρος. 
καὶ νῦν ἕτοιμός εἰμι τἀμαυτοῦ λαβὼν 

στρατὸν μὲν ἔξω τῆσδ᾽ ἀποστεῖλαι χϑονός, 485 
οἰκεῖν δὲ τὸν ἐμὸν οἶκον ἀνὰ μέρος λαβὼν | 

καὶ τῷδ᾽ ἀφεῖναι τὸν ἴσον αὖϑις αὖ χρόνον, 
καὶ μήτε πορϑεῖν πατρίδα μήτε προσφέρειν 
πύργοισι πηχτῶν κλιμάκων προσαμβάσεις, 

ἃ μὴ κυρήσας τῆς δίκης πειράσομαι 490 

δρᾶν. μάρτυρας δὲ τῶνδε δαίμονας καλῶ, 
ὡς πάντα πράσσων σὺν δίκῃ, δίκης ἄτερ 

ἀποστεροῦμαι πατρίδος ἀνοσιώτατα. 

ταῦτ᾽ αὔϑ'᾽ ἕκαστα, μῆτερ, οὐχὶ περιπλοκὰς 

409 ἁπλοὺς Α 410 ποικίλλων B δεῖ v ἄνδιχ᾽ AB 412 
αὐτῷ ABS 474—476 suspecti (475 damnat Nauck, 476 delebat 
olim Hartung, delet Paley) 418 fort. ἀρχὴν . . λαβεῖν 419 sq. 
suspecti (480 delet Nauck) 419 φόνου yo. καὶ φϑόνου A, φόνων 
KE | μολεῖν deleto versu proximo Dindorf 480 γίνεται ABS 481 
ταῦϑ᾽] τάδ᾽ G 488 ἐμὸν quod est in rec. libro legebat scholiasta 
qui adnotat: γράφεται καὶ δόμων ἐμῶν μέρος] ἐμῶν OS 484 ἔτοιμός 
et r&u&vro? 4 481 ἐφεῖναι 1. Heiland | ἶσον AaB | αὖτις B | αὖ 
om. libri, add. corrector codicis Kingiani (Triclinius) 488 μήτε S 
(τί super τὲ scr. D, μὴκέτι A, μήτε τι A?a BE 489 προσάμβάσεις 
Α΄, πρὸς ἀμβάσεις α Εἰ, προσβάσεις B γρ. ἀναβάσεις superscr. b πρὸς 
ἐμβάσεις m. rec. 490 ἃ A ov A? 499 ὡς A?a ES, καὶ (compen- 
dio scr.) A B | πράττων G 494 «09^ ἕκαστα E, αὐϑ' ἕκαστα A, αὖϑ' 
ἔχαστα ὦ, αὐθϑέκαστα S, oov 9^ ἕκαστα D 
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λόγων ἀϑροίσας εἶπον, ἀλλὰ καὶ σοφοῖς 495. 
καὶ τοῖσι φαύλοις ἔνδιχ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. 

ΧΟ. ἐμοὶ μέν, εἰ καὶ μὴ καϑ' Ἑλλήνων χϑόνα 

τεϑράμμεϑ'᾽, ἀλλ᾽’ οὖν ξυνετά μοι δοκεῖς λέγειν. 
ET. εἰ πᾶσι ταὐτὸν καλὸν ἔφυ σοφόν 4" ἅμα, 

οὐκ ἦν ἂν ἀμφίλεκτος ἀνθρώποις ἔρις" ὅ00 
νῦν δ᾽ οὔϑ᾽ ὅμοιον οὐδὲν οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς, 
πλὴν ὀνόμασιν, τὸ δ᾽ ἔῤγον οὐκ ἔστιν τόδε. 

ἐγὼ γὰρ οὐδέν, μῆτερ, ἀποκρύψας ἐρῶ" 

ἄστρων ἂν ἔλθοιμ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 

καὶ γῆς ἔνερϑεν δυνατὸς ὧν δρᾶσαι τάδε, 505 
τὴν ϑεῶν μεγίστην ὥστ᾽ ἔχειν τυραννίδα. 

τοῦτ᾽ οὖν τὸ χρηστόν, μῆτερ, οὐχὶ βούλομαι 
ἄλλῳ παρεῖναι μᾶλλον ἢ σῴξειν ἐμοί" 

ἀνανδρία γάρ, τὸ πλέον ὅστις ἀπολέσας 

τοὔλασσον ἔλαβε. πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αἰσχύνομαι, ὅ10 
ἐλθόντα σὺν ὅπλοις τόνδε καὶ πορϑοῦντα γῆν 
τυχεῖν Q χρηήξει" ταῖς γὰρ ἂν Θήβαις τόδε 

γένοιτ᾽ ὄνειδος, εἰ Μυκηναίου δορὸς 

φόβῳ παρείην σκῆπτρα τἀμὰ τῷδ᾽ ἔχειν. 

χρῆν δ᾽ αὐτὸν οὐχ ὕπλοισι τὰς διαλλαγάς, 515 
μῆτερ, ποιεῖσϑαι᾽ πᾶν γὰρ ἐξαιρεῖ λόγος 

ὃ καὶ σίδηρος πολεμίων δράσειεν ἄν. 

ἀλλ᾽, εἰ μὲν ἄλλως τήνδε γῆν οἰκεῖν ϑέλει, 

ἔξεστ᾽" ἐκεῖνο δ᾽ οὐχ ἑκὼν μεϑήσομαι. 

[ἄρχειν παρόν μοι, τῷδε δουλεύσω ποτέξ,] 520 

496 καὶ ex ἐν corr. 0 δόκει B. δοκεῖ ὃ 491 καὶ om. L 498 
veÜocusü ABD 499 ταὐτὸν in rec. libris, ταὐτὸ OS 500 ἀναμφί- 
Aexvog 4, ἀναφίλεκτος DB, &ugplAswvog (om. ἂν) G 501 νῦν 9" ὅμοιον 
E | icov AB 502 ὀνόμασιν] Porson, ὀνομάσαι libri | ἔστι BG 
503 οὐδὲ γὰρ οὐδὲν E 504 ἄστρων ἀνέλϑοιμ᾽ AaB | ἡλίου etiam 
Plut. de frat. am. p. 481^, αἰϑέρος Stob. 47, 8 | ἀντολὰς aL, ἀνα- 
τολὰς v | ἡλίου τ᾿ ἀναπτυχὰς Schoene, fort. οὐρανοῦ πρὸς ἀντολὰς 
505 ἔνερϑεν S, ἔνερϑε O | δρᾷσαι A.B 506 τὴν] τὴν τῶν B, τῶν LL | 
ὥστ᾽] ovr Α c superscr. A?, ὡς .E 507 τὸ om. Β 509 ἀναν- 
δρίᾳ B | τὸ πλεῖστον E | ὕστις τὸ πλέον LL | ἀπωλέσας AL 512 ταῖς] 

καὶ Hermann 513 δουρὸς ὦ 514 σκήπτρα A 516 ἐξαιρεῖ D, 
ἐξαίρει AES, ἐξαίρεῖ a, ἐξαρκεῖ Geel 518 ϑέλη B 519 ἐκείνου 
Valckenaer 520 δουλεῦσαι E | versum delevit Kirchhoff 

[ 
3 

| 



POINIXXAI 29 

πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω uiv πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 
ξεύγνυσϑε δ᾽ ἵππους, πεδία πίμπλαϑ'᾽ ἁρμάτων, 
ὡς οὐ παρήσω τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα. 
εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρή, τυραννίδος πέρι 
κάλλιστον ἀδικεῖν. τἄλλα δ᾽ εὐσεβεῖν χρεών. 525 

XO. οὐκ εὖ λέγειν χρὴ μὴ ^mi τοῖς ἔργοις καλοῖρ᾽ 
οὐ γὰρ καλὸν τοῦτ᾽, ἀλλὰ τῇ δίκῃ πικρόν. 

IO. ὦ τέκνον, οὐχ ἅπαντα τῷ γήρα κακά, 

᾿Ετεόκλεες, πρόσεστιν" ἀλλ᾽ ἡμπειρία 
ἔχει τι λέξαι τῶν νέων σοφώτερον. ὕ80 
τί τῆς κακίστης δαιμόνων ἐφίεσαι 

φιλοτιμίας, παῖ; μὴ σύ γ᾽" ἄδικος ἡ ϑεός" 

πολλοὺς δ᾽ ἐς οἴχους καὶ πόλεις εὐδαίμονας 

ἐσῆλϑε κἀξῆλϑ᾽ ἐπ᾽’ ὀλέϑρῳ τῶν χρωμένων" 
ἐφ᾽ ἣ σὺ μαίνῃ. κεῖνο κάλλιον, TÉXVOV, 

ἰσότητα τιμᾶν, ἣ φίλους ἀεὶ φίλοις 

πόλεις τὲ πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις 
συνδεῖ᾽ τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον ἀνθρώποις ἔφυ, 
τῷ πλέονι δ᾽ αἰεὶ πολέμιον καϑίσταται 
τοὔλασσον ἐχϑρᾶς 9' ἡμέρας κατάρχεται. 540 
x«l γὰρ μέτρ᾽ ἀνθρώποισι καὶ μέρη σταϑμῶν 
ἰσότης ἔταξε κἀριϑμὸν διώρισε, 

νυχτός v' ἀφεγγὲς βλέφαρον ἡλίου τε φῶς 
ἴσον βαδίξει τὸν ἐνιαύσιον κύκλον, 

c e C 

521 τοῦτ᾽ B αὖ super οὔ scr. b | δὲ om. E | φάσγανον S — 592 ξεύ- 
jyvvo9" ἵππους AE  πίμπλασϑ᾽ E 523 μεϑήσω G 526 τὰ δ᾽ 
δλλ E, τάλλα δ᾽ L 526 μήπι A μὴπι A? μὴ καλοῖς ἔργοις ἔπι 
Herwerden ^ 527 τοῦτ᾽] τόδ᾽ E et Ioannes Damasc. post Stob. Ecl. 
Gaisf. p. 717, 29 | πικρόν] βαρύ Io. Damasc. 529 érífowAsg G. s ante 
sg inseruit g | 7j ̓ μπειρία 4 ES, γράφεται καὶ πρὸς δοτικήν, ἵν᾽ ἢ τῇ 
γὰρ ἐμπειρίᾳ τὸ γῆρας ἔχει τι λέξαι σοφώτερον schol. — 531 λέξαι] δεῖξαι 
Stob. fl. 115, 1 532 σὺ γ᾽ A có γ᾽ A? 532—534 clausulae ver- 
suum -óg -ας -ovr iam non extant in B 532 φιλοτιμίας] πλεονεξίας 
Dio Chrys. 17 p. 2495 533 fort. πολλῶν 535 κεῖνο... τέκνον] 
τοῦτο κάλλιστον βροτοῖς Dio Chrys. 536 ἢ mut. in ἣ AB 537 Évu- 
μάχους τὲ ξυμμάχοις 48 538 ἶσον B | νόμιμον] μόνιμον ex Plut. 
de frat. am. p. 484? καλὴν κρηπῖδα καὶ μόνιμον ὁμονοίας, qui locus 
referatur ad hos v. versus Euripidis ib. p. 481^ allatos, elicit Valcke- 
naer, cfr. schol. βέβαιον vel ἀσφαλὲς καὶ βέβαιον 539 πλείονι S | 
ἀεὶ G, αἰεὶ v 540 97] δ᾽ G | κατέρχεται .E 541 y&o om. L 
542 καὶ ἀριϑμὸν L | διώρισεν AaG 543 ἀφεγγὴς E 544 icov B 
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κοὐδέτερον αὐτῶν φϑόνον ἔχει νικώμενον. 545 

e(9" ἥλιος μὲν νύξ τε δουλεύει βροτοῖς, 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέξῃ δωμάτων ἔχων ἴδον 
καὶ τῷδ᾽ ἀπονέμειν; κάτα ποῦ ᾽στιν ἡ δίκη; 

τί τὴν τυραννίδ᾽, ἀδικίαν εὐδαίμονα, 

τιμᾷς ὑπέρφευ καὶ μέγ᾽ ἥγησαι τόδε, 550 
, , Ν M 5; περιβλέπεσϑαι τίμιον; κενὸν μὲν ovv. 

ἢ πολλὰ μοχϑεῖν πόλλ᾽ ἔχων ἐν δώμασι 
΄ , AC ΘΝ τὶ / P4 327^ , i5 

βούλει; τί δ΄ ἔστι τὸ πλέον; ὄνομ ἔχει μόνον 

ἐπεὶ τά γ᾽ ἀρκοῦνϑ᾽ ἱκανὰ τοῖς ys σώφροσιν. 
2 'N /, 5 2» , , οὔτοι τὰ χρήματ᾽ ἴδια κέκτηνται βροτοί, 555 

và τῶν ϑεῶν δ᾽ ἔχοντες ἐπιμελούμεϑα᾽ 
er Ἁ , ? 25-.-9 93 - , ὅταν δὲ χρῃηζωσ᾽, αὔτ᾽ ἀφαιροῦνται πάλιν. 
[ὁ δ᾽ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ’ ἐφήμερος.] 
ἄγ᾽, ἤν σ᾽ ἔρωμαι δύο λόγω προϑεῖο᾽ ἅμα, 
πότερα τυραννεῖν ἢ πόλιν σῴζειν ϑέλεις, 560 
2 P ^ μ᾽} N / DL ἐρεῖς τυραννεῖν; ἣν δὲ νικήσῃ σ᾽ ὅδε 
Apoysi& τ᾽ ἔγχη δόρυ τὸ Καδμείων ἕλῃ, 

ὄψει δαμασϑὲν ἄστυ Θηβαῖον τόδε, 
ὄψει δὲ πολλὰς αἰχμαλωτίδας κόρας 

S Ὁ» 

545 κοὐ δι᾽ ἕτερον DB, κοὐδ᾽ ἕτερον G αὐτοῖν G | ἔχει φϑόνον E 
546 βροτοῖς] μέτροις Weil, cfr. schol. εἶτα ὁ ἥλιος μὲν καὶ ἡ νὺξ τῷ 

ἴσῳ δουλεύουσι κτὲ., sed Strattidis comici ioco in frag. 46 Ko. si9" 
ἥλιος uiv πείϑεται τοῖς παιδίοις, ὅταν λέγωσιν" ἔξεχ᾽, à φίλ᾽ ἥλιε verba 
δουλεύει, βροτοῖς occasionem dedisse monuit Valckenaer 547 ἶσον 

AaB 547 sq. ἔχων ἴσον: ἐὰν γράφηται ἔχειν, καὶ ἀπονέμειν, ἐὰν δὲ 
ἔχων, καὶ ἀπονέμων schol. 048 ἀπονέμειν G, ἀπονέμων E, ἀπο- 
νεῖμαι v | ποὔῦστιν 4 | versum delet Schoene (546 sq. afferunt Euseb, 
praep. ev. VI p. 259 et Theodoretus IV p. 804 omisso hoec versu) 
549 fort. ἀδικίας ys μητέρα, cfr. Dionys. frg. 4 p. 794 Ν. ἡ γὰρ cv- 
ραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ, qui versus fortasse ex hoc loco fictus est 
550 μέγα 4α " 552 μοχϑῶν G | ἐν δώμασι (δώμασιν A)| εὐδαίμονα 
Nauck . 5853 ἐστὶ AG | ἔχει eraso v post ἕν 4 — 554 ys om. 5$ (τοῖσι, 
σώφροσιν in rec. libris) 555 χρήμαϑ'᾽ ἴδια AL (yo in ras. scr. ἢ) 
556 δ᾽ om. L 557 ἀντ᾽ AaB αὔτ᾽ A? αὖτ᾽ αὐ ΕΟ 558 quem 
habent Plut. cons. ad Apoll. p. 104^ et Sext. Emp. adv. math. p. 557, 
ablegavit Valckenaer 559 δύω a?|Aóyove, scripto o super ove, E | 
προσϑεῖσ᾽ BEL 560 σῴώξειν)] Kirchhoff, σώσειν .A, σῶσαι r, cfr. 
ad 783 5629 ἀργεία A | ἔγχει .A | δόρυ τὸ] τόδε δόρυ .L 563 ϑη- 

βαίων BE, ϑηβαϊῶν a superscr. a?, ϑηβαΐῶν σ 564 αἰχμαλώτι- 
δὰς S 

να δ cese ls M dés ce ed E D ien - 
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σι c Ox βίᾳ πρὸς ἀνδρῶν πολεμίων πορϑουμένας. 

ὀδυνηρὸς ἄρ᾽ ὁ πλοῦτος, ὃν ξητεῖς ἔχειν, 
γενήσεται Θήβαισι, φιλότιμος δὲ σύ. 

σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ. σοὶ δέ, Πολύνεικες, λέγω" 

ἀμαϑεῖς ᾿ἄδραστος χάριτας ἐς σ᾽ ἀνήψατο, 

ἀσύνετα δ᾽ ἦλθες καὶ σὺ πορϑήσων πόλιν. ὅτο 
φέρ᾽. ἢν ἕλῃς γῆν τήνδ᾽, ὃ μὴ τύχοι ποτέ, 
πρὸς ϑεῶν, τρόπαια πῶς ἀναστήσεις Zu; 

πῶς δ᾽ αὖ κατάρξῃ ϑυμάτων. ἑλὼν πάτραν. 
καὶ σκῦλα γράψεις πῶς ἐπ᾽ ᾿Ινάχου ῥοαῖς; 

Θήβας πυρώσας τάσδε Πολυνείκης ϑεοῖς 515 

ἀσπίδας ἔϑηκε; μήποτ᾽, ὦ τέκνον, κλέος 
τοιόνδε σοι γένοιϑ᾽ ὑφ᾽ “Ελλήνων λαβεῖν. 
ἣν δ᾽ αὖ κρατηϑῆῇς καὶ τὰ τοῦδ᾽ ὑπερδράμῃ. 
πῶς oyoe ἥξεις μυρίους λιπὼν νεκρούς; 

ἐρεῖ δὲ δή τις᾽ ὦ κακὰ μνηστεύματα 580 
"Aógacovs προσϑείς, διὰ μιᾶς νύμφης γάμον 

ἀπωλόμεσϑα. δύο κακὼ σπεύδεις, τέκνον, 

κείνων στέρεσϑαι τῶνδέ v ἐν μέσῳ πεσεῖν. 
μέϑετον τὸ λίαν, μέϑετον᾽ ἀμαϑία δυοῖν, 

ἐς ταὔϑ᾽ ὅταν μόλητον, ἔχϑιστον κακόν. 585 
XO. ὦ ϑεοί, γένοισϑε τῶνδ᾽ ἀπότροποι κακῶν 

καὶ ξύμβασίν τιν᾽ Οἰδίπου τέκνοις δότε. 

565 πορϑουμένας) superscr. yo. καὶ λεληϊσμένας AA, yo. λεληϊσμέ- 
νας & 566 ὀδυνηρὸς, superscr. yo. καὶ πονηρός A, schol. γράφεται 
καὶ δαπανηρός, 0 ἐστιν ἐπιξήμιος | ἄρ᾽  L, ἄρ᾽ r 567 ϑήβασι A 
569 εἶσ A, sig σ᾽ A? ἀμείψατο E, ἀνήψατο r 571 ἣν B ἣν 0 | 
τῆνδ᾽ A | μὴ τύχοι, superscr. yo. μὴ τύχη 4 — 572 τροπαῖα AG | &vo- 
στήσεις] ἄρα στήσεις Porson | zfií] Kirchhoff, δή A D yo. δορὸς superscr. b, 
δορός ΕΒ —— 513 κατάρξεις EG |&óv Α | πάτραν] πόλιν EG | ver- 
sum delet Herwerden 574 καὶ] κἂς Valekenaer, fort. κάς σκῦλα 
γράψεις ποῖ᾽ | σκύλα 48 515 πυρσώσας AB | τᾶσδε A | ϑεοῖς om. L 
adseripto in marg. λείπί(ει), add. 1 571 σοι om. LL | yévoió" G., γέ- 
voit ἂν r, unde γένοιτ᾽ ἀν᾽ “Ἕλληνας Valekenaer 978 κρατηϑὴς A | 
ὑπερδράμη G (cfr. schol), ὑπεχδράμῃ r (ὑπεχδράμοι B ov in ἡ corr. et 
o, superscr. b) 580 δή om. A 581 προσϑείς A c? in 9 mut. A? | 
μιὰς Α corr. 45 — 582 ἀπολλόμεσϑα DB | δύω a?EG | κακὰ Bl super 
& scr. b 583 τῶνδ᾽ ἐν B τῶνδέ v ἐν b | versum delet Conradt 
584 τὸ om. E | ἀμαϑία ABS, ἀμαϑίαι A*ba E 585 bis scriptus in 
B (m duobus folis) priore loco erasus | ταὖϑ'᾽ « (accentum rescr. a?), 
ταῦϑ᾽ r| ἔχϑιστον) αἴσχιστον E 587 τέκνοις τόδε E 
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ET. μῆτερ, οὐ λόγων £9' ἁγών, ἀλλ᾽ ἀναλοῦται χρόνος 
οὖν μέσῳ μάτην, περαίνει δ᾽ οὐδὲν T7 προϑυμία" 
οὐ γὰρ ἂν ξυμβαῖμεν ἄλλως 1) zi τοῖς εἰρημένοις, 590 
ὥστ᾽ ἐμὲ σκήπτρων κρατοῦντα τῆσδ᾽ ἄνακτ᾽ εἶναι 

χϑονός" 

τῶν μακρῶν δ᾽ ἀπαλλαγεῖσα νουϑετημάτων μ᾽ ἔα. 

καὶ σὺ τῶνδ᾽ ἔξω xouífov τειχέων ἢ κατϑανῇ. 
ΠΟ. πρὸς τίνος; τίς ὧδ᾽ ἄτρωτος, ὅστις εἰς ἡμᾶς ξίφος 

φόνιον ἐμβαλὼν τὸν αὐτὸν οὐκ ἀποίδσεται μόρον; 595 

ET. ἐγγύς, οὐ πρόσω βέβηκεν" ἐς χέρας λεύσδεις ἐμάς; 

ΠΟ. εἰσορῶ" δειλὸν δ᾽ ὃ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον κακόν. 
ET. κάτα σὺν πολλοῖσιν ἦλθες πρὸς τὸν οὐδὲν ἐς μάχην; 
ΠΟ. ἀσφαλὴς γάρ ἐστ᾽ ἀμείνων ἢ ϑρασὺς στρατηλάτης. 
ET. κομπὸς εἶ σπονδαῖς πεποιϑώς, αἵ Gs σῴξουσιν ϑα- 

veiv. 600 

IIO. καὶ σὲ δεύτερόν γ᾽ ἀπαιτῶ σκῆπτρα καὶ μέρος χϑονός. 
ET. οὐκ ἀπαιτούμεσϑ᾽" ἐγὼ γὰρ τὸν ἐμὸν οἰκήσω δόμον. 

ΠΟ. τοῦ μέρους ἔχων τὸ πλεῖον; ET. qu: ἀπαλλάσσου 

δὲ γῆς. 
ΠΟ. ὦ ϑεῶν βωμοὶ πατρῴων, ET. οὃς σὺ πορϑήσων πάρει. 
ΠΟ. κλύετέ μου. ΕἼΤ. τίς δ᾽ ἂν κλύοι σου πατρίδ᾽ ἐπε- 

στρατευμένου; 605 
IIO. καὶ ϑεῶν τῶν λευκοπώλων δώμαϑ' ET. ot στυγοῦσί δε. 

ΠΟ. ἐξελαυνόμεσϑα πατρίδος. ET. καὶ γὰρ ἦλϑες ἐξελῶν. 

588 ἔϑ᾽ ἁγών] Canter ἔστ᾽ (ἐστ᾽ A) ἀγών libri | ἀναλοῦται] Valcke- 
naer, ἀνάλωται libri 589 ὀὐμμέσω A, ὀῤμμέσων a, oóu uíco B 
oou uico b, οὖν u£co E 590 ξυμβαίημεν B, ξυμβῶμεν EG 
591 ὥστέ us a B ES | σκῆπτρα .E 5929 u^ Se or: ὦ 593 ἡ B | 
χκατϑανεῖν (ἡ 594 τίς δ᾽ 4 ὅδ᾽ BG, ὧδ᾽ L, sed & rescr. | et ante 
o ras. fuit δ᾽ ὧδ᾽ vel δ᾽ ὅδ᾽ 596 οὗ Aa BS οὔ b | βέβηκεν] Heath 
(βεβηκώς Musgrave), βέβηκας libri | χέρας in rec. libris, χεῖρας OS | λεύσεις 
ABS 59" δεινὸν Aa δειλὸν A?a? 598 σὺν πολλοῖσιν] yo. σὺν ὅπλοις 
superscr. b | ἐς hie libri excepto ἢ ὅ99 γὰρ ἔστ᾽ ABS 600 xóu- 
πος BEL κομπὸς b, schol. γράφεται δὲ καὶ xouwóg | πεπονθὼς mut. 
in πεποιϑῶς A | αἵ 4 σώξουσι a.BG 0601 καί σὲ a | μέρος] scripsi, 
μέρη libri 602 ἁπαιτούμεϑ' BG | γὰρ om. DB 603 μέρος .E corr. 
E? | πλεῖον] fort. u&ccov | φημί Aa.BG | δὲ τῆσδε γῆς 1, 604 ὦ ϑεοὶ 
πατρῶοι E | πατρῴων in rec. libris, πατρῷον OS 00 ἂν] αὖ B | 
ἐπεστραμένου A corr. A? 606 δώματα AS, δωμάτων B (δώματα m. 
recentissima) 607 ἐξελαυνόμεϑα E, ἐξελαύνομαι G | πατρίδος ἐξελαυ- 
νόμεσϑια Blomfield | ἐξελών .A B. ES 



ΦΟΙΝΊΣΣΑΙ 88 

ΠΟ. ἀδικίᾳ γ᾽, à ϑεοίί. ET. Μυκήναις, μὴ ᾽νϑάδ᾽ ἀνα- 
κάλει ϑεούς. 

ΠΟ. ἀνόσιος πέφυκας, ET. ἀλλ᾽ οὐ πατρίδος, ὡς σύ, πολέμιος. 
ΠΟ. ὅς μ᾽ ἄμοιρον ἐξελαύνεις. ET. καὶ κατακχτενῶ γε 

πρός. 010 
ΠΟ. ὦ πάτερ. κλύεις ἃ πάσχω; ET. καὶ γὰρ οἷα δρᾷς κλύει. 
ΠΟ. καὶ σύ, μῆτερ; ET. οὐ ϑεμιτόν σοι μητρὸς ὀνομάξειν κάρα. 
ΠΟ. ὦ πόλις. ET. μολὼν ἐς "άργος ἀνακάλει Πέρνης ὕδωρ. 
ΠΟ. εἶμι, μὴ πόνει" σὲ δ᾽ αἰνῶ, μῆτερ. ET. ἔξιϑι χϑονός. 
ΠΟ. ἔξιμεν᾽ πατέρα δέ μοι δὸς εἰσιδεῖν. ET. οὐκ ἂν 

τύχοις. 615 
IIO. ἀλλὰ παρϑένους ἀδελφάς. ET. οὐδὲ τάσδ᾽ ὄψει ποτέ. 
ΠΟ. ὦ κασίγνηται. ET. τί ταύτας ἀνακαλεῖο ἔχϑιστος (v; 
ΠΟ. μῆτερ, ἀλλά μοι σὺ χαῖρε. 10. χαρτὰ γοῦν πάσχω, 

| TÉXVOY. 
IIO. οὐκέτ᾽ εἰμὶ παῖς σός. IO. ἐς πόλλ᾽ ἀϑλία mípvx ἐγώ. 
ΠΟ. ὅδε γὰρ εἰς ἡμᾶς ὑβρίξει. ET. καὶ γὰρ ἀνθυβρίξομαι. 620 
ΠΟ. ποῦ ποτὲ στήσῃ πρὸ πύργων; ET. ὡς τί μ᾽ ἱστορεῖς 

τόδε; 
IIO. ἀντιτάξομαι κτενῶν σε. ET. κἀμὲ τοῦδ᾽ ἔρως ἔχει. 
IO. ὧὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" τί δράσετ᾽, ὦ τέκν᾽; IIO. αὐτὸ σημανεῖ. 
IO. πατρὸς οὐ φεύξεσϑ᾽ ᾿Ερινῦς; ET. ἐρρέτω πρόπας 

δόμος. 
IIO. ὡς τάχ᾽ οὐκέϑ᾽ αἱματηρὸν τοὐμὸν ἀργήσει ξίφος. 625 

τὴν δὲ ϑρέψασάν us γαῖαν καὶ ϑεοὺς μαρτύρομαι, 

608 γ᾽ in libris rec., ye σῇ OS, fort. ἀδικίᾳ σῇ, ϑεοί 610 xa- 
ταντανῶ aS | ys] es E 611 οἷα A 612 ἀϑέμιτόν σοι Bothe (οὐ 
ϑέμις σοι Grotius, οὔ cs ϑεμιτὸν Musgrave) 613 μολῶν AB 
615 f&usv| Musgrave, ἔξειμι libri | δὸς ἰδεῖν a | τύχηις sic ut o ex n 
corrigere voluisse videatur A, τύχης G. 616 παρϑένους γ᾽ Valekenaer 

617 post 612 transponit Schoene 618 ἀλλά μοι σὺ χαῖρε, uij- 
τερ B | γ᾽ οὖν A 619 πόλλ᾽ in libris rec., πολά γ᾽ A, πολλά γ᾽ v 
620 sig om. L, unde fort. γὰρ ἡμᾶς ἐξυβρίξει scribendum | ὑμᾶς A et 
mut. in ἡμᾶς E 621 zoo D προ b, πρὸ om. L, πρὸ supra lineam 
δα. ^ 622 wrevó A, wvsvóv B corr. b  χτανῴν vs L κτενῴν cs] 
623 τέκν᾽ E, τέχνα r | αὐτὸ B, sed post ὁ erasum c ut vid. et yo. 
αὐτὸ suprascriptum 624 ἐρινύς AaB, ἐριννῦς ES | ET.] xoà B ES, 
notam om. A, ποῦ add. A*, quae manus ἐτεὸ post δόμος scripsit 
628 πολ om. ABEL, praefixit A?b | οὐκέτ᾽ Aa | οὐκέθ᾽’ αἱ in ras. 
ser. b 626 πολ praefixit b | γαῖαν] yo. πάτραν suprascr. A« 

Euripides, Phoenissae. 9 
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ὡς ἄτιμος οἰκτρὰ πάσχων ἐξελαύνομαι χϑονός, 

δοῦλος ὥς, ἀλλ᾽ οὐχὶ ταὐτοῦ πατρὸς Οἰδίπου γεγώς" 

κἄν τί σοι, πόλις, γένηται, μὴ 'u£, τόνδε δ᾽ αἰτιῶ" 

οὐχ ἑκὼν γὰρ ἦλϑον., ἄκων δ᾽ ἐξελαύνομαι χϑονός. 630 
καὶ GU, Φοῖβ᾽ ἄναξ ᾿Α4γυιεῦ, καὶ μέλαϑρα χαίρετε, 

ἡλικές 9' οὑμοὶ ϑεῶν τε δεξίμηλ᾽ ἀγάλματα. 
οὐ γὰρ οἶδ᾽ εἴ μοι προσειπεῖν αὖϑις ἔσϑ᾽ ὑμᾶς ποτε᾿ 
ἐλπίδες δ᾽ οὔπω καϑεύδουσ᾽, αἷς πέποιϑα σὺν ϑεοῖς 

τόνδ᾽ ἀποκτείνας κρατήσειν τῆσδε Θηβαίας χϑονός. 68 

ET. ἔξιϑ᾽ ἐκ χώρας" ἀληϑῶς δ᾽ ὄνομα Πολυνείκη πατὴρ 
ἔϑετό coL ϑείᾳ προνοίᾳ νεικέων ἐπώνυμον. 

ΧΟ. Κάδμος ἔμολε τάνδε γᾶν sbroph. 

Τύριος, à τετρασκελὲς 
μόδχος ἀδάματος πέδημα 640 

δώιξΣ τελεσφόρον διδοῦσα 

χρησμόν, οὗ κατοικίσαι 

πεδία νιν τὸ ϑέσφατον 

πυροφόρ᾽ Lóvov ἔχρη, 
καλλιπόταμος ὕδατος ἵνα τε 645 

vorig ἐπέρχεται γυίας 
Ζίρκας χλοηφόρους 

καὶ βαϑυσπόρους γύας, 

Βρόμιον ἔνϑα τέκετο μάτηρ 

628 Οἰδίπου om. G | γεγώς B ES μολὼν yo. suprascr. ὃ, μολών Aa 
γεγώς suprascr. a? 629 μή us aBS | τόνδε δ᾽ αἰτιῶ a.E, τόνδ᾽ 
αἰτιῶ ABS 630 xov 4 corr. A? | versum delet Valckenaer 
631 ἀγυεῦ A 682 voóuol ex 9'oóuol corr. a? τε om. α΄ 633 αὖϑις 
om. G 634 oi corr. in αἷς 4 636 ZELO" ἐκ in rec. libris, ἔξιϑι 
OS  ἀλληϑῶς 4 | πολυνείκην libri (ex πολυνείκης corr. .4) — 63" sehol. a 
ὄνομα νεικέων φερώνυμον τουτέστιν ἀπὸ τῶν νεικέων τὴν ἐπωνυμίαν 
λαβόν, unde φερώνυμον Kirchhoff 638 κᾶδμος A 639 sq. τετρα- 
σχελὲς.. ἀδάματος] Bergk, τετρασχελὴς. . ἀδάμαστον libri et schol. 
641 δῖκε LL 642 χρηισμόν οὗ ΑΙ κατοικίσαι ex schol. ἐν ἐνίοις τῶν 
ὑπομνημάτων ἀντὶ τοῦ οὗ κατῴκισε κατοικίσαι Valckenaer, κατῴκισεν 
Aa, κατώκισεν D, κατῴκισε ES ἀντὶ χτῆσαι (1. e. xvícor) superscr. E 

643 yw] μιν Musgrave, μὲν libri et schol. 644 πυροφόρ᾽ "Aóvow] 
Valekenaer, πυροφόρα δόμων libri et schol. | ἔχρη] Hermann, ἔχρησεν 
vel ἔχρησε libri — 645 ἵνα τε] fort. ἔνϑα 646 γυίας] γαίας S, γᾶς .E, 
γύας Valckenaer, ῥυτᾶς Hermann 048 βαϑυσπόρου L| γύας] γυίας 

libri 649 ríroxs LL | μάτηρ scripto ἢ super & A 

ΓΥΥΥΥΡ -— —-—-66-———.—————— 

-—: 
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Ζιὸς γάμοισι, 650 

κισσὸς ὃν περιστεφὴς 

ἕλικος εὐθὺς ἔτι βρέφος 

χλοηφόροισιν ἔρνεσιν 

κατασκίοισιν ὀλβίσας ἐνώτιδεν, 

Βάκχιον χόρευμα παρϑένοισι Θηβαίαισι 655 

καὶ γυναιξὶν εὐίοις. 

ἔνϑα φόνιος ἦν δράκων antistr. 
"Agsog ὠμόφρων φύλαξ 

νάματ᾽ ἔνυδρα καὶ ῥέεϑρα 

χλοερὰ δεργμάτων κόραισι 660 

πολυπλάνοις ἐπισκοπῶν" 

ὃν ἐπὶ χέρνιβας μολὼν 
Κάδμος ὕλεσε μαρμάρῳ, 

κρᾶτα φόνιον ὀλεσίϑηρος 

ὠλένας- δικὼν βολαῖς, 605 

δίας ἀμάτορος 

Παλλάδος φραδαῖσι 

γαπετεῖς δικὼν ὀδόντας 

ἐς βαϑυσπόρους γύας" 

ἔνϑεν ἐξανῆκε γᾶ 670 

πάνοπλον ὄψιν ὑπὲρ ἄκρων 
ὅρων χϑονός" σιδαρόφρων 

δέ νιν φόνος πάλιν ξυνῆψε γᾷ φίλα. 

650 fort. (ἀστραπᾷ» Διὸς γάμοις (γάμοις Brunck) 652 ἕλικος] 
Hermann, ἐλικτὸς vel ἑλικτὸς libu | ἔτι βρέφος εὐθὺς G 653 χλοη- 
φόροις E | ἔρνεσι A B L, ἕρνεσι a 654 ἐνώτισε Aa BEL . 655 B&x- 
χιον] Valekenaer, goxzsiov hbri (βαχεῖον LL fewzsiov 0) | ϑηβαίοισι .E 

656 εὐίαις in rec. libris recte ut videtur 657 φόνιος mut. in 

φοίνιος 4 ἦν om. E 658 ἄρεως Aa, ἄρεος r | ὁμόφρων B corr. b, 
ὠμόφρον 1, ^ 662 χερνίβας μολῶν Β (μολὼν b) 608 ὄλεσε] Hermann, 
ὥλεσεν vel ὥλεσε libri 664 κράτα BG 665 ὠλένας G, ὠλένης L, 
ὠλέναις Aa B.E 666 δίας δ᾽ Brunck (δίας τ᾽ Rauchenstein) | ἀμή- 
τορος lL 667 φραδαῖσιν Αα, | fort. {ϑεᾶς» φραδαῖσι Παλλάδος 
(φραδαῖσι Παλλάδος Hermann) vel Παλλάδος {ζϑεᾶς) φραδαῖς (φραδαῖς 
cod. Kingii) 668 ἔδικεν hauchenstein, £xovy' EGebhardt, fort, 
ἐνῆκ᾽ 669 γύας] Valckenaer, γυίας libri 670 ἔνϑεν δ᾽ AE - 
612 ὅρων a BlG ὁρῶν b, '0oov E, ορῶν A, ὅρων L 018 φόνος φίλα 
ξυνῆψε γᾶ (om. πάλιν) G | πᾶλιν Α | γᾷ φίλᾳ] corrector cod. Kingiani 
(Triclinius), φίλα γᾷ libri, γᾷ τροφῷ Schwerdt 

D gp 
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αἵματος δ᾽ ἔδευσε γαῖαν, ἅ νιν εὐηλίοισι 
δεῖξεν αἰϑέρος πνοαῖς. θτῦ 

καὶ σέ, τὸν προμάτορος 
᾿Ιοῦς ποτ᾽ ἔκγονον 

Ἔπαφον, ὦ Διὸς γένεϑλον., 
ἐκάλεσ᾽ ἐκάλεσα βαρβάρῳ βοᾷ, 
ἰώ, βαρβάροις λιταῖς, 680 

βᾶϑι βᾶϑι τάνδε y&v: 

σοί νιν ἔκγονον κτίσαν 

καὶ διώνυμοι ϑεαί, 
Περσέφασσα καὶ φίλα 
Ζαμάτηρ ϑεά, 685 

πάντων ἄνασσα, πάντων δὲ Γᾶ τροφός, 

ἐχτήσαντο᾽ πέμπε πυρφόρους 

ϑεάς, ἄμυνε τᾷδε ya: 

πάντα δ᾽ εὐπετῆ ϑεοῖς. 

ETEOKAHX. 

χώρει σὺ καὶ κόμιζε τὸν Μενοικέως 690 
Ko£ovv', ἀδελφὸν μητρὸς ᾿Ιοκάστης ἐμῆς, 
λέγων τάδ᾽. ὡς οἰκεῖα καὶ κοινὰ χϑονὸς 

ϑέλω πρὸς αὐτὸν συμβαλεῖν βουλεύματα, 

πρὶν ἐς μάχην τε καὶ δορὸς τάξιν μολεῖν. 

014 δ᾽] v G | εὐείλοισι Musgrave 675 πνοιαῖς G 676 καί 
σε E 677 πότ᾽ AB | ἔγγονον Ga? (Exyovov a) 678 γενέϑλιον 1, 
γένεϑλον 1 680 λιταῖς et in marg. yo. βοαῖς A 681 τᾶνδε A, 
τήνδε scripto « super ἡ E 682 schol. yg. καὶ σῷ νιν éxyóvo wricov 

683 καὶ] scripsi ut olim Hartung, ὧν A«, ἃ eraso v post « .B yo. 
καὶ ὦ superscr. b, ἃ EG, ὦ ex ἃ ut vid. corr. 1, cfr. schol. ἀντὶ τοῦ 
ὅπου. ἢ ἄρϑρον πληϑυντικὸν καὶ λείπει ὁ καί σύνδεσμος et ἄλλως: τὸ 
ἃ Zlooixóv ἐστιν ἀντὶ τοῦ 5 κτ. 0684 περσέφασα 4858 685 δαμά- 
τὴ a.ES, δαμήτηρ AB 686 πάντων ἄνασσα Γᾶ τροφός Paley | 
y&. A — 687 ἐκτήσαντο I5, ἐκτίσαντο vr | πυρφόρους a. S, πυροφόρους 1 
et superseriptis verbis yo. καὶ πυροφόρους (debebat πυρφόρους) A, 
πυρροφόρους DB 688 ἄμυνε τᾷδε γᾷ] Hermann, ἄμυναι (ἁμύναι G) 
τᾷδε (τῇδε E) γᾷ (γαίᾳ AG) libri, yo. καὶ ἀμύνεται δὲ γᾶ schol. 
089 ϑεοῖς a B, ϑεοῖσιν .A.L, ϑεοῖσν G — 690 σὺ .L, sed o in ras. scr. ὦ 

691 ἰοκάστης corr. ἧς ex ov vel ov E 6929 λέγον Εἰ 693 βού- 

Asevuc D corr. ὃ 

“ν΄ 2 sn 2 Ἃ 

1 
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καίτοι ποδῶν σῶν μόχϑον ἐκλύει παρών. 695 

δρῶ γὰρ αὐτὸν πρὸς δόμους στείχοντ᾽ ἐμούς. 
KP. 1 πόλλ᾽ ἐπῆλθον εἰσιδεῖν χρήξων σ᾽. ἄναξ 

᾿Ετεόκλεες, πέριξ δὲ Καδμείων πύλας 

φυλακάς v' ἐπῆλθον σὸν δέμας ϑηρώμενος. 

ET. καὶ μὴν ἐγὼ σ᾽ ἔχρηξον εἰσιδεῖν, Κρέον" 700 

πολλῷ γὰρ ηὗρον ἐνδεεῖς διαλλαγάς, 
ὡς ἐς λόγους συνῆψα Πολυνείκει μολών. 

ΚΡ ἤκουσα μεῖξον αὐτὸν ἢ Θήβας φρονεῖν, 

κήδει τ᾽ 4Ógdorov καὶ στρατῷ πεποιϑύότα. 
ἀλλ᾽ ἐς ϑεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν" τοῦ 
ἃ δ᾽ ἐμποδὼν μάλιστα, ταῦϑ' ἥκω φράσων. 

ET. τὰ ποῖα ταῦτα; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ. 

ΚΡ ἥκει τις αἰχμάλωτος ᾿Αργείων πάρα. 
ET. λέγει δὲ δὴ τί τῶν ἐκεῖ νεώτερον; 

KP. μέλλειν πέριξ πύργοισι Καδμείων πόλιν 710 
ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίκ᾽ ᾿Ζργείων στρατόν. 

ET. ἐξοιστέον τἄρ᾽ ὅπλα Καδμείων πόλει. 

KP. ποῖ; μῶν νεάξων οὐχ δρᾷς ἃ χρή σ᾽ δρᾶν; 
ET. ἐκτὸς τάφρων τῶνδ᾽, ὡς μαχουμένους τάχα. 

KP. σμικρὸν τὸ πλῆϑος τῆσδε γῆς, οἱ δ᾽ ἄφϑονοι. 115 
ET. ἐγῴδα κείνους τοῖς λόγοις ὄντας ϑρασεῖς. 

KP. ἔχει τιν᾽ ὄγκον "Agyog ᾿Ελλήνων πάρα. 
ET. ϑάρσει᾽ τάχ᾽ αὐτῶν πεδίον ἐμπλήσω φόνου. 

KP. ϑέλοιμ᾽ v: ἀλλὰ τοῦϑ' ὁρῶ πολλοῦ πόνου. 
ET. ὡς οὐ καϑέξω τειχέων ἔσω στρατόν. 720 
KP. καὶ μὴν τὸ νικᾶν ἐστι πᾶν εὐβουλία. 

695 σὸν G 696 προς 4, πρὸ E 697 15 A | ἐπῆλϑον] ἐμόχ- 
ϑουν Valckenaer| σ᾽ om. £698 ἐτεοχλέες DB, ἐτέοκλες S 699 φυ- 
λακάς aBG, φύλακας AE, φύλακάς 1, 700 χρέων A κρέον A? 
701 πολλῶν in libro rec. [ εὗρον libri ^ 702 ὡς] fort. ὧν | post ὡς in- 
seruit v b 103 εἰς ἡμᾶς Earle cl. Hipp. 6 106 ἅμ᾽ ἐμποδὼν scr. 
ἐν μέσω super ἅμ᾽ E |£uzoóóv Α | ταῦτ᾽ Β] φράσον G 708 τίς a E 

109 δὴ τί ES, δή vv Aa B 110 πύργοισι, προσβαλεῖν λόχους, de- 
leto v. proximo, Kirchhoff | πόλει (εν in ras.) G. 711 lineolam praef. 1) 

712 v ào ABE 713 πῆ 1, 71D ob'O0 τον Οἷδ. A, οἶδ᾽ Β 
corr. b 116 ἐγ ὦδα G, ἐγῷδα L, ἐγὼδα 48] ὄντα E  . "Vv 
ἄργος AG | πάρρα A 720 ὦ corr. in óc A, ante ὡς erasum z ut 
vid. in E | ἔσω L, εἴσω r 721 νυικὰν Α νικᾶν A?, νικᾶν γ᾽ Lenting | 
εὐβουλίαι a 
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ET. βούλει τράπωμαι δῆϑ' ὁδοὺς ἄλλας τινάς; 

ΚΡ, πάσας ys, πρὶν κίνδυνον εἰς ἅπαξ μολεῖν. 

ET. εἰ νυχτὸς αὐτοῖς προσβάλοιμεν ἐκ λόχου; 

ΚΡ, εἴπερ σφαλείς ys δεῦρο σωϑήσῃ πάλιν. 125 

ET. ἴσον φέρει νύξ, τοῖς δὲ τολμῶσιν πλέον. 

KP. ἐνδυστυχῆσαι δεινὸν εὐφρόνης κνέφας. 

ET. ἀλλ᾽ ἀμφὶ δεῖπνον οὖσι προσβάλω δόρυ; 
KP. ἔκπληξις ἂν γένοιτο" νικῆσαι δὲ δεῖ. 
ET. βαϑύς γέ τοι ΖΙιρκαῖος ἀναχωρεῖν πόρος. 130 

KP. ἅπαν κάκιον τοῦ φυλάσσεσϑαι καλῶς. 

ET. τί δ᾽, εἰ καϑιππεύσαιμεν ᾿Αργείων στρατόν; 

ΚΡ κἀκεῖ πέφρακται λαὸς ἅρμασιν πέριξ. 

ET. τί δῆτα δράσω; πολεμίοισι δῶ πόλιν; 

KP. μὴ δῆτα᾽ βουλεύου δ᾽, ἐπείπερ εἶ σοφός. 135 
ET. τίς οὖν πρόνοια γίγνεται σοφωτέρα; 
KP. ἕπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς φασιν, ὡς ἤκουσ᾽ ἐγώ, 

ET. τί προστετάχϑαι δρᾶν; τὸ γὰρ σϑένος βραχύ. 

KP. λόχων ἀνάσδειν ἑπτὰ προσκεῖσϑαι πύλαις. 
ET. τί δῆτα δρῶμεν; ἀπορίαν γὰρ οὐ μενῶ. | 140 

KP. ἕπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς καὶ σὺ πρὸς πύλαις ἑλοῦ. 

ET. λόχων ἀνάδδειν ἢ μονοστόλου δορός; 

KP. λόχων, προκρίνας οἵπερ ἀλκιμώτατοι. 

ET. tvovij« ἀμύνειν τειχέων προσαμβάσειςο. 
KP. καὶ ξυστρατήγους γ᾽ εἷς δ᾽ ἀνὴρ οὐ πάνϑ᾽ δρᾷ. ταῦ 

ET. ϑάρσει προκρίνας ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ: 

128 εἰσάπαξ B ES 124 si] ἦ 17] προβάλοιμεν A, προσβάλοιμ᾽ 
ἂν ὃ, προσβάλλοιμεν aL 725—31 sic disponendi videntur: 727. 
126. 125. 120-1317 (28. 129. 125 εἴπερ ys B | σφαλῆις 4, σφαλῆς ὃ] 
δεύρω A | σωϑείση G πόλιν Α πάλιν A? 726 ἶσον A | τολμῶσι libri 

121 ἐφρόνης DB | 728 προσβάλλω a 1739 καϑ' ἱππεύσαιμεν AL, 
xo)" ἱπεύσαιμεν D | ἀργεῖον .E 1738 πέφαρκται Dindorf | Gouccu BS 

184 πολεμίοισι δῶ Β et ut vid. ὦ, πολεμίοισιν δῶ LL, πολεμίοις 
δώσω AEG 135 μὴ] οὐ G | δεῖτα 4 δῆτα ΑΞ 7786 γίνεται ABG 
fort. προφερτέρα 181 αὐτοῖς om. 11, ἤκουσ᾽ 4 138 προστέτακχται, ἴ, 
el ex προστετάχϑαι fecib m. recentissima in B 139 λόχων &wdc- 
σειν] λόχων ἄναχντας Matthiae, tort. λοχαγετοῦντας 140 μένω Β 
corr. b 141 πύλας B 749 δουρὸς a 748 Aóyyov E 144 

Evviw A προσἀμβάσεις AL, πρὸς ἀμβάσεις a? E, x0 ἀμβάσεις Β | ver- 
sum post 745 collocat 17 745 ξυνστρατήγους AB EG | γ᾽ om. libri, 
add. Kirchhoff | δ᾽ delet F.Polle — 746 ϑάρσει] yo. καὶ ϑράσει superscr. A 
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KP. ἀμφότερον᾽ ἀπολειφϑὲν γὰρ οὐδὲν ϑάτερον. 

ET. ἔσται τάδ᾽ ἐλϑὼν ἑπτάπυργον ἐς πόλιν 

τάξω λοχαγοὺς πρὸς πύλαισιν, ὡς λέγεις, 

ἴσους ἴσοισι πολεμίοισιν ἀντιϑείς. 750 

ὄνομα δ᾽ ἑκάστου διατριβὴν πολλὴν ἔχει, 

ἐχϑρῶν ὑπ᾽ αὐτοῖς τείχεσιν καϑημένων. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ὕπως ἂν μὴ καταργῶμεν χέρα. 

καί μοι γένοιτ᾽ ἀδελφὸν ἀντήρη λαβεῖν 

καὶ ξυσταϑέντα διὰ μάχης ἑλεῖν δορὶ 155 

[χτανεῖν 9", ὃς ἦλϑε πατρίδα πορϑήσων ἐμήν]. 

γάμους δ᾽ ἀδελφῆς ᾿Δντιγόνης παιδός τὲ σοῦ 

Αἵμονος, ἐάν τι τῆς τύχης ἐγὼ σφαλῶ, 

σοὶ χρὴ μέλεσϑαι" τὴν δόσιν δ᾽ ἐχέγγυον 

τὴν πρόσϑε ποιῶ νῦν ἐπ᾽ ἐξόδοις ἐμαῖς. 160 

μητρὸς δ᾽ ἀδελφὸς εἶ" τί δεῖ μακρηγορεῖν; 

τρέφ᾽ ἀξίως νιν σοῦ τε τήν τ᾽ ἐμὴν χάριν. 

πατὴρ δ᾽ ἐς αὑτὸν ἀμαϑίαν ὀφλισκάνει, 

ὄψιν τυφλώσας" οὐκ ἄγαν σφ᾽ ἐπῃνεσα" 

ἡμᾶς v' ἀραῖσιν, ἢν τύχῃ, κατακτενεῖ. 165 

ὃν δ᾽ ἐστὶν ἡμῖν ἀργόν, εἴ τι ϑέσφατον 

οἰωνόμαντις Τειρεσίας ἔχει φράσαι, 

τοῦδ᾽ ἐχπυϑέσϑαι ταῦτ᾽ ̓  ἐγὼ δὲ παῖδα σὸν 

Μενοικέα, σοῦ πατρὸς αὐτεπώνυμον, 

141 fort. ἀμφότερ᾽. ἕν οὐδὲν ϑατέρου (ϑατέρου Reiske) λελειμμέ- 

vov, cfr. Cram. Anecd. Par. IV p. 344, 1 ϑάρσει προκρίνας τῶν φρενῶν 

εὐβουλίαν; ἐν γὰρ οὐδὲν ϑάτερον λελειμμένον 148 ἐλϑὼν (δ᾽ addit B) 

ἑπτάπυργον (ἐπτάπυργον ΑἹ ἐς (εἰς G) πόλιν Aa BS, ἑπτάπυλον δ΄ ἐς 

πόλιν μολών E | ἐς πόλιν] fort. ἔξοδον, cfr. Aesch. Sept. 271 ἑπτατειχεῖς 

ἐξόδους 150 ἀντιτιϑείς A 151—583 delet Trendelenburg 

151 ὄνομα] μνεία Stadtmueller | διατριβὴν πολλὴν ἔχει Α διατριβὴν 

πολλὴ λέγειν 4", διατριβὴ πολλὴ λέγειν v 759 τείχεσι 4 Ε5 

155 ξυνσταϑέντα G | ἑλεῖν] yo. καὶ ἐλθεῖν superscr. A, ἐλϑεῖν cui 

superscr. yo. μάχης ἔχειν δόρυ a 156 97] δ᾽ Ε΄ ἐμήν] ἐμοί et in 

marg. yo. φίλην à | versum delevit Valckenaer 757 δ᾽ τ AE 

159 μελέσϑαι L δ᾽] v Aa, om. E 160 πρόσϑεν L | νῦν om. L | 

ἐπ᾽ om. A. add. A? — 1761 0] τ᾽ E| εἶ σύ. τί E | δεῖ L, sed εἴ ex m 

cor. L vel | 4762 τ δ᾽ AB 7168 αὐτὸν A, αὐτὸν B.E corr. b | 

fort. αὑτόν v'  ἀμαϑίαν] ἁμαρτίαν, superscr. yo. ἀμαϑίαν A — 765 v E, 

δ᾽ r| καταχτενεῖ B et ut vid. a, καταχτανεῖ Υ' 166 ἕν δ᾽ ἡμῖν ἀργόν 

ἐστιν . AE 767 ἔχει (sv in ras.) A 168 δὲ] δὴ G 169 αυτ- 

ἐπώνυμον Α ἀντεπώνυμον A?, αὖτ᾽ ἐπώνυμον a. B 
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λαβόντα πέμψω δεῦρο Τειρεσίαν, Κρέον" 710 

Gol uiv γὰρ ἡδὺς ἐς λόγους ἀφίξεται, 

ἐγὼ δὲ τέχνην μαντικὴν ἐμεμψάμην 
ἤδη πρὸς αὐτόν, ὥστε μοι μομφὰς ἔχειν. 

πόλει δὲ καὶ σοὶ ταῦτ᾽ ἐπισκήπτω, Κρέον" 
ἤνπερ κρατήσῃ τἀμά, Πολυνείκους νέκυν 115 

μήποτε ταφῆναι τῇδε Θηβαίᾳ χϑονί, 

ϑνήσκειν δὲ τὸν ϑάψαντα, κἂν φίλων τις ἧ. 
σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον" προσπόλοις δ᾽ ἐμοῖς λέγω" 
ἐκφέρετε τεύχη πάνοπλά τ᾽ ἀμφιβλήματα, 
ὡς εἰς ἀγῶνα τὸν προκείμενον δορὸς 780 

ὁρμώμεϑ᾽ ἤδη ξὺν δίκῃ νικηφόρῳ. 
τῇ δ᾽ εὐλαβείᾳ, χρησιιωτάτῃ ϑεῶν, 

προσευχόμεσϑα τήνδε διασῴζειν πόλιν. 

ΧΟ. ὦ πολύμοχϑος "Ἄρης, τί x09" αἵματι stroph. 
καὶ ϑανάτῳ κατέχῃ Βρομίου παράμουσος ἕορταῖς; 785 

οὐκ ἐπὶ καλλιχόροις στεφάνοισι νεάνιδος ὥρας 

βόστρυχον ἀμπετάδας λωτοῦ κατὰ πνεύματα μέλπῃ 

μοῦσαν, ἐν ἃ χάριτες χοροποιοί, 

ἀλλὰ σὺν ὁπλοφύροις στρατὸν ᾿“ργείων ἐπιπνεύδσας 

αἵματι. Θήβαις 790 

κῶμον ἀναυλότατον προχορεύξεις. 

οὐδ᾽ ὑπὸ ϑυρσομανεῖ νεβρίδων μέτα δινεύεις 

ἅρμασι καὶ ψαλίοις τετραβάμονα μώνυχα πῶλον. 

711 ἐς hie AE 114--Ὶ suspecti 714 σὺ A 715 πολυ- 
νείκης DB ἡ in ov mut. b Y16 fort. ταφῆναι ^v | ϑηβαία scripto ev 
super αὐ 711 xàv ἦ τις φίλων L 118 μὲν om. L | εἶπον] αὐδῶ A | 
προσπόλεις B ει in ov corr. b. — 781 ὀρμώμεϑ'᾽ L|coov AL 88 mooc- 
ευχόμεϑα A, προσευξόμεσϑα a.EL, προσευξόμεϑα BG | διασώξειν AG, 
διασῶσαι α.ΒΕ1, 184 αἴματι Α 180 καλλιχωρίοις IE, καλλιχώροις 
1,1 ὥρας ex schol. ἔνιοι δὲ νεάνιδος ὥρας] ὥραις libri (ὥεραις A), ἥβας 
Schwerdt, cfr. Ion. 477 1817 λωτοῦ B o super c scr. b, λοτοῦ α΄ | 
μέξλπῃ) πέμπην, superscr. yo. μέλπη A 1788 χοροποιοί primo o ex ἃ 
correcto et superscr. yo. μελοποιοί A, χαροποιοί ES et superscr. yo. 
καὶ μελοποιοί OG, μελοποιοί Β 189 sq. fort. ὁπλοφόρῳ . . σάγματι. 
vel potius ὁπλοφόροις .. σάγμασι, 190 ϑήβαις b, ϑήβας Br, cfr. 
schol. ἀλλὰ σὺν ὁπλοφόροις Θήβαις κτὲ. 191 προχορξύεις L c post 
zoo add. | 192 νευρίδων B EG | δινεῖς Geel 7983 super ἅρμασι 
ΒΟΥ, λείπει τὸ ἀλλά .A, ἀλλ᾽ ἅρματι G., fort. ἄρματα | ψαλίοις b, ψαλίων 
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Ἰσμηνοῦ τ᾽ ἐπὶ χεύμασι βαίνων 
ἱππείαισι ϑοάξεις, ᾿᾽Δργείοις ἐπιπνεύσας 

Σπαρτῶν γένναν, 195 

ἀσπιδοφέρμονα ϑίασον ἔνοπλον, 

ἀντίπαλον κατὰ λάινα τείχεα 

χαλκῷ κοσιιήδας. 

ἢ δεινά τις Ἔρις ϑεός, ἃ τάδε 

μήσατο πήματα γᾶς βασιλεῦσιν, 

“αβδακίδαις πολυμόχϑοις. | 800 

ὦ ξαϑέων πετάλων πολυϑηρότα- antistr. 
rov νάπος. Aovéuidog χιονοτρόφον ὄμμα Κιϑαιρών, 
μήποτε τὸν ϑανάτῳ προτεϑέντα, λόχευμ᾽ ᾿Ιοκάστας. 
ὥφελες Οἰδιπόδαν ϑρέψαι, βρέφος ἔκβολον οἴκων, 

χρυσοδέτοις περόναις ἐπίσαμον᾽ 805 
μηδὲ τὸ παρϑένιον πτερόν, οὔρειον τέρας, ἐλϑεῖν 

πένϑεα γαίας 
Σφιγγὸς ἀμουσοτάταισι σὺν ὠδαῖς, 
& ποτε Καδμογενῆ τετραβάμοσι χαλαῖσι 

τείχεσι χριμπτομένα φέρεν αἰϑέρος εἰς ἄβατον φῶς 

γένναν, ὃν ὃ κατὰ χϑονὸς “Ζιδας 810 

Καδμείοις ἐπιπέμπει" δυσδαίμων δ᾽ ἔρις ἄλλα 
ϑάλλει παίδων 

Οἰδιπόδα κατὰ δώματα καὶ πόλιν. 

Br (ψαλλίων ΕἾ | τετραβάμονα] Hartung, τετραβάμοσι libri | μώνυχα 
πῶλον bG, μώνυχα πώλων AalL, μωνύχων πώλων BE 194 sq. iz- 
πείαις &.B EL | ἀργεῖοις 4 v ante c in v mut. A? dein alia m. x rescr. 
et^ in ' mut., &oystorg etiam schol., &oysíovg vr | γένναν Α et schol, 
γέννᾳ A*ab E, γέννα BS 796 ἀσπιδοφέρμον᾽ ἄϑυρσον ἐνόπλιον 
Eichler 797 λαίνεα G 799 πήματα om. 4 γᾶς ἃ ex ἡ corr. G | 
βασιλεῦσι A B.ES 800 λαμβδακίδεσ A 801 πολυδενδρότατον Th. 
Kock 802 χιονότροφον ES 803 μήποτε μήποτε AG | ἱοκάστας A, 
ἰοκάστης BL 804 οἰδιπόδαν (οἰδίπόδαν a) ϑρέψαιν a E, οἰδιπόδ᾽ ἀν- 
ϑρέψαι B, οἰδιπόδα ϑρέψαι AS 806 χρυσοδέταις G ἐπίσημον b G 

806 sq. παρϑένειον IL | οὐρεια yo. οὔρειον .A | γαίᾳ Nauck. 807 Σφίγγ᾽ 
ἀπομουσοτάταισι Nauck | ἁμουσοτάταις Α | ἀμουσοτάταισιν ὠδαῖς E 
808 τετραβάμοσι L, sed o ex α ut vid. corr. ! | χαλαῖσι yo. χηλαῖσι A, 
χαλαῖσι scripto ἢ super prius « B, χηλαῖσι ES, χηλαῖς Aldina, χαλαῖς 
Hermann 810 ἃν] τὰν Triclinius (cod. Kingianus) | ἀΐδας libri 
811 χαδμίοις B, καδμεῖος E, καδμείοισιν LL δ᾽ om. G | ἄλλῳ B, « 
super o scr. b 
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οὐ γὰρ ὃ μὴ καλὸν οὔποτ᾽ ἔφυ καλόν, 
? $^ [y M , 

οὐδ᾽ oí μὴ νόμιμοι 815 

παῖδες ματρὶ Aóysvuo, μίασμα πατρός" 

ἣ δὲ συναίμονος ἐς λέχος ἦλϑεν. 

ἔτεκες, ὦ γᾶ, ἔτεκές ποτε, 
βάρβαρον ὡς ἀκοὰν ἐδάην ἐδάην ποτ᾽ ἐν οἴκοις, 

τὰν ἀπὸ ϑηροτρύόφου φοινικολόφοιο δράκοντος 820 

γένναν ὀδοντοφυῆ, Θήβαις κάλλιστον ὄνειδος" 

"Aouovíag δέ ποτ᾽ εἰς ὑμεναίους 
ἥλυϑον οὐρανέδαι, φόρμιγγί τὲ τείχεα Θήβας 

τᾶς ᾿ἀμφιονίας τε λύρας ὕπο πύργος ἀνέστα 

διδύμων ποταμῶν πόρον ἀμφὶ μέσον 825 
Zlígxag, χλοεροτρόφον ἃ πεδίον 

πρόπαρ ᾿Ισμηνοῦ καταδεύει" 

Ἰώ 9', ἃ κερόεσσα προμάτωρ, 
Καδμείων βασιλῆας ἐγείνατο, 

μυριάδας δ᾽ ἀγαϑῶν ἑτέροις ἕτέ- 880 
ρας μεταμειβομένα πόλις ἅδ᾽ ἐπ᾽ ἄ- 

κροις ἕστακεν Aormn- 
OLG στεφάνοισιν. 

TEIPEZIAZ. 

ἡγοῦ πάροιϑε, ϑύγατερ᾽ ὡς τυφλῷ ποδὶ 

ὀφθαλμὸς εἶ σύ, ναυβάταισιν ἄστρον ὥς" 835 

815 μὴ om. L add. ! | νόμιμον Markland 815 sq. fort. οὐδ᾽ 
οἶμαι νόμιμον παιδὸς ματρὶ λόχευμα μιαιφόνον 816 παίδες 4 
817 συναίμονος 4α}, yo. σύναιμον in marg. A, σύναιμον ES | post 
817 aliquid excidit (— 800), nisi stropha interpolatione laborat 
818 γᾶν 4 820 ϑηροτρόφου D ov super ov scr. b 822 ἐς L 
824 fort. A4ugioviov | πύργος ἀνέστα 17, et ut vid. a, πῦργος ἀνέστα * A, 
πύργος ἀνέσταν BG, πύργοι ἀνέσταν .E 825 πόρον DB og super ov 
ser. b 826 Z(ox« χλοεροτρόφον « Schenkl | yAosoóroogov AG | 
ἃ πεδίον AG, ἀμπεδίον A?B L, sed ἀμπε in ras. scr. ὦ 821 ἃ πρό- 
παρ D | καταρδεύει (veo in ras.) a 828 ἰώ L, sed ὦ rescr. ὦ | 3] 
fort. δ᾽ | & AL ἃ A? | προμάτων G 830 δ᾽ om. L, fort. τ᾽ | ἑτέρας 
ἑτέροις AG, ἑτέρας ἑτέραις P 831 μεταμειβονένα L, sed μετ super 
versum add./] 882 sq. ἕστακεν] Hermann, ἑστὰκ A, ἑστὰκ᾽ 43, ἔστακ᾽ B 
et mut. in forex! E, ἕστηκ᾽ a?G ἔστ᾽ aL  ᾿άρήοις)] Brunck, ἀρηΐοις 
(ἀρηίοις) libri | στεφάνοις B, στεφάναισι Musgrave (quod antea requirit 
ἄκραις) 884 προπάροιϑε D 835 ναυβάταισιν α Εἰ, ναβάταισιν BD, 
ναύταισιν AG, ναυτίλοισιν LL, sed τίλοισιν in ras. scr. ὦ 
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δεῦρ᾽ ἐς τὸ λευρὺν πέδον ἴχνος τιϑεῖσ᾽ ἐμόν, 
πρόβαινε, μὴ σφαλῶμεν" ἀσϑενὴς πατήρ᾽ 

κλήρους τέ μοι φύλασσε παρϑένῳ χερί, 

οὺς ἔλαβον οἰωνίσματ᾽ ὀρνίϑων μαϑὼν 
ϑάκοισιν ἐν ἱεροῖσιν. οὗ μαντεύομαι. 840 
τέκνον Μενοικεῦ, παῖ Κρέοντος, εἰπέ μοι 

πόση τις ἡ ̓ πίλοιπος ἄστεως ὁδὸς 

πρὸς πατέρα τὸν GÓóv: ὡς ἐμὸν κάμνει γόνυ, 

πυχνὴν δὲ βαίνων ἤλυσιν μόλις περῶ. 

KP. ϑαάρσει᾽ πέλας γάρ, Τειρεσία, φίλοισι δοῖς 84 

ἐξορμίσαι σὸν πόδα᾽ λαβοῦ δ᾽ αὐτοῦ, τέκνον᾽ 

ὡς πᾶσ᾽ ἀπήνη πούς vs πρεσβύτου φιλεῖ 

χειρὸς ϑυραίας ἀναμένειν κουφίσματα. 

ΤΕΙ. εἶεν, πάρεσμεν" τί μὲ καλεῖς σπουδῇ, Κρέον; 
KP. οὔπω λελήσμεϑ᾽" ἀλλὰ σύλλεξαι σϑένος 850 

καὶ πνεῦμ᾽ ἄϑροισον, αἷπος ἐκβαλὼν ὁδοῦ. 
TEI. χόπῳ παρεῖμαι γοῦν ᾿Ερεχϑειδῶν ἄπο 

δεῦρ᾽ ἐχκομισϑεὶς τῆς πάροιϑεν ἡμέρας" 
κἀκεῖ γὰρ ἦν τις πόλεμος Εὐμόλπου δορός. 
οὗ χαλλινίκους Κεκροπίδας ἔϑηκ᾽ ἐγώ" 855 
καὶ τόνδε χρυσοῦν στέφανον, ὡς δρᾷς, ἔχω 
λαβὼν ἀπαρχὰς πολεμίων δκυλευμάτων. 

KP. οἰωνὸν ἐθέμην καλλίνικα σὰ στέφη" 
ἐν γὰρ κλύδωνι κείμεϑ᾽, ὥσπερ οἶσϑα σύ, 
δορὸς Ζαναϊδῶν, καὶ μέγας Θήβαις ἀγών. 860 

836 κευρὸν G | πέδον] Barnes, πεδίον libri | ἴχν" 5 τιϑεῖσ᾽ L, sed 
og superscr. et zr, in ras. scr. ὦ 837 πατήρ om. LL add. [| 838 c 
ἐμοὶ a.B.ES 8589 μαϑών] λαβών B yo. μαϑών superscr. ὃ 842 πόση] 
πρόσω 7, | ἡπίλοιπος AB ἡ πίλοιπος b | ἄστεος « «c super o scr. αϑ, 
ἄστεος T, Sed o ex o fecit G. 843 τὸν om. L | κάμνον Α et mut. in 
κάμνει G 844 ἥἤλυσιν B ἤλυσιν b 846 ἐξορμίσαι AabG (Lin ή 
mut. A*?), ἐξόρμισαι B.E, ἐξώρμισαι IL (cfr. schol. ἀντὶ τοῦ ἐξώρμισαι. 
τὸ ὃ ἀντὶ τοῦ ὦ), ἔσϑ'᾽ ὁρμίσαι Kviéala 847 πᾶσ᾽ (πάσ᾽ Α) ἁπήνη 
(ἁπήνη L)| παῖς ἔτ᾽ ἀπτὴν Hermann 849 Tiresiae notam om. Z | ἐν 
σπουδῇ h, σπουδῇ om. EL 850 σύλλεξον (αὶ 861 αἶπος B 
(ἄ super αἷ scr. b), ὦπος α et mut. in αἶπος A, κάπος E, κἄπος L, 
κᾶπος G, cfr. schol. ἄλλοι δὲ πος (αἶπος Kirchhoff) τὸ ὕψος 
802 πάρεϊμι et in marg. yo. πάρειμαι 4, πάρειμι et in marg. yo. 
κόπω παρεῖμαι d, πάρειμι v | γ᾽ οὖν yg. v A, γυῖ᾽ Valckenaer | ἐρεχϑι- 
δῶν 4.8 et mut. in ἐρεχϑειδῶν G 859 ἐν κλύδωνι γὰρ G 
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βασιλεὺς uiv ovv βέβηκε κοσμηϑεὶς ὅπλοις 
ἤδη πρὸς ἀλκὴν ᾿Ετεοκλῆς Μυκηνίδα" 

ἐμοὶ δ᾽ ἐπέσταλκ᾽ ἐκμαϑεῖν σέϑεν πάρα, 
τί δρῶντες ἂν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν. 

TEI. ᾿Ετεοκλέους μὲν εἵνεκ᾽ ἂν κλήσας στόμα 865 
χρησμοὺς ἐπέσχον, col δ᾽, ἐπεὶ χρήξεις μαϑεῖν, 
λέξω. νοσεῖ γὰρ ἥδε γῆ πάλαι, Κρέον, 

ἐξ οὗ ᾽τεχνώϑη Ἴάιος βίᾳ ϑεῶν 
πόσιν T' ἔφυσε μητρὶ μέλεον Οἰδίπουν" 
αἵ ϑ᾽ αἱματωποὶ δεργμάτων διαφϑοραὶ 810 

ϑεῶν σόφισμα κἀπίδειξις ᾿Ελλάδι. 
ἃ συγκαλύψαι παῖδες Οἰδίπου χρόνῳ 

χρήξοντες. ὡς δὴ ϑεοὺς ὑπεκδραμούμενοι, 

ἥμαρτον ἀμαϑῶς" οὔτε γὰρ γέρα πατρὶ 

οὔτ᾽ ἔξοδον διδόντες ἄνδρα δυστυχῆ 875 
ἐξηγροίωσαν" ἐκ δ᾽ ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς 

δεινὰς νοσῶν τε καὶ πρὸς ἠτιμασμένος. 

ἁγὼ τί οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ λέγων ἔπη 

ἐς ἔχϑος ἦλϑον παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 
ἐγγὺς δὲ ϑάνατος αὐτόχειρ αὐτοῖς, Κρέον" 880 

πολλοὶ δὲ νεκροὶ περὶ νεχροῖς πεπτωκότες 

"Aoysie καὶ Καδμεῖα μίξαντες βέλη 
πικροὺς γόους δώσουσι Θηβαίᾳ χϑονί. 

5 σύ τ’ ὦ τάλαινα συγκαταδσκάψῃ πόλι, 

862 ἐτεομλὴς A 864 κάλιστα scripto μὶ super x et 4 infra 4 B, 
κάλλιστα E, μάλιστα L in κάλλιστα mut. | 865 obvsw' (vel obvsx) 
libri (οὔνεκα, omisso ἂν, a) | κλείσας G, κληΐσας v 866 col] σὺ B ES 

867 πάλαι γῆ L 868 τεκνώϑη lbri 869. τ] "ΝΣ 870 ἔνϑ᾽ 
B αἵ super £v scr. b, αἵδ᾽ G, fort. αἱ δ᾽, nisi recte ante hunc v. la- 
cunam statuit Valckenaer | αἱματοποιοὶ B yo. αἰματωποὶ superscr. b, 
post αἱματωποὶ quinque fere literae erasae in 4 871 ϑεῶν σωφρό- 
γνισμα Herwerden | κἀπόδειξις AaG 812 συγκαλῦψαι AB | χρόνῳ] 
σκότῳ Wakefield. 814 γέρας AaG 875 ἄνδρα, scripto t 
super a, A 877 προσητιμασμένος a.B (' super oo scr. D) 878 τί 
οὐ δρῶν, ποῖα (vel τί δρῶν οὐ, ποῖα) in rec. libris, ví δρῶν, 
ὁποῖα O (μὴ δρῶν super τί δρῶν scr. b) L, τί δρῶν, ποῖα G, cfr. schol. 
τί οὐ δρῶν: γράφεται δὲ κἀγὼ τί μὴ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ λέγων ἔπη | post 
hune v. lacunam unius versus statuit Kirchhoff 879 schol. γράφεται 
καὶ εἰς ὄχλον 881 περὶ à παρὰ a? | νεκροὺς G 882 ἀργεῖα mut. 
in ἀργεία et καδμεία A | βέλη] μέλη Eaxle 884 τ᾽] δ᾽ B | συγκατα- 

ΝΥΝ s c Brie. κώδωνα. Δ Δ. 
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εἶ μὴ λόγοις τις τοῖς ἐμοῖσι πείσεται. 885 

ἐκεῖνο uiv γὰρ πρῶτον qv, τῶν Οἰδίπου 

μηδένα πολίτην μηδ᾽ ἄνακτ᾽ εἶναι χϑονός, 
ὡς δαιμονῶντας κἀνατρέψοντας πόλιν. 

ἐπεὶ δὲ κρεῖσσον τὸ κακόν ἐστι τἀγαϑοῦ, 
εὖ ἔστιν ἄλλη μηχανὴ σωτηρίας. 890 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἀσφαλὲς 

πικρόν τε τοῖσι τὴν τύχην κεκτημένοις 

πόλει παρασχεῖν φάρμακον σωτηρίας. 

ἄπειμι, χαίρεϑ᾽" εἷς γὰρ ὧν πολλῶν μέτα 

τὸ μέλλον, εἰ χρή. πείσομαι" τί γὰρ πάϑω; 895 

KP. ἐπίδχες αὐτοῦ, moéoQv. ΤΕ]. μὴ ᾽πιλαμβάνου. 

KP. μεῖνον, τί φεύγεις; TEI. ἡ τύχη σ᾽. ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 
KP. φράσον πολίταις καὶ πόλει σωτηρίαν. 

TEI. βούλει σὺ μέντοι κοὐχὶ βουλήσῃ τάχα. 

KP. καὶ πῶς πατρῴαν γαῖαν οὐ σῶσαι ϑέλω; 900 
TEI. ϑέλεις ἀκοῦσαι δῆτα καὶ σπουδὴν ἔχεις; 
KP. ἐς γὰρ τί μᾶλλον δεῖ προθυμίαν ἔχειν; 

TEI. κλύοις ἂν ἤδη τῶν ἐμῶν ϑεσπισμάτων. 

πρῶτον δ᾽ ἐκεῖνο βούλομαι σαφῶς μαϑεῖν, 

ποῦ ᾽στιν Μενοικεύς, ὅς us δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν; 905 

KP. ὅδ᾽ οὐ μακρὰν ἄπεστι, πλησίον δὲ σοῦ. 
ΤΕΙ͂. ἀπελϑέτω νυν ϑεσφάτων ἐμῶν éxdg. 

KP. ἐμὸς πεφυκὼς παῖς ἃ δεῖ σιγήσεται. 

TEI. βούλει παρόντος δῆτά δοι τούτου φράσω; 

σκάψῃ) Herwerden, συγκατασκάπτῃ libri | πόλι, superscr. ἐς, E, πόλις LL, 
πόλι v (πόλι A) 885 λόγοις τις τοῖς ἐμοῖσι] Porson, λόγοις τοῖς ἐμοῖς 
τίς Α, λόγοισι τοῖς ἐμοῖς τίς (τις B) v 888 κἀνατρέψοντας G, κἀνα- 
τρέψαντας o, κἀναστρέψοντας AL, κἀναστρέψαντας B, κἀναστρεψάντας E 

889 ἐστὶ τὸ κακὸν G | ἐστιν 4 ἐστι A? 892 vs] δὲ L 893 delet 
J.J.Hartman 894 χαῖρεϑ᾽ A | γὰρ om. E 895 πεύρεσομαιν L 

896 αὑτοῦ h| πρεσβύτα E 897 «o. ex c& cor. E | φεύγεις μ᾽ in 
rec. libris| σ᾽] δ᾽ B 899 τάδε EL τάχα 1 900 ϑέλων E, fort. 
ποϑῶ 902 u' ἄλλο ΕΒ v super o scr. b, cfr. schol. εἰς ποῖον γὰρ 
ἄλλο 903 sq. delet Gu.Zipperer 904 σάφα L 905 ποῦστι vel 
zov cr. B EG | μὲ om. E | ἀπήγαγεν BL ἐ super & scr. b, ἤγαγεν EG 

906 ὧδ᾽ οὐ «a | ἄπεστιν L| δέ που Β (cov superscr. Ὁ) et corr. in 
δέ cov a 907 νυν] Porson, δὴ B.E (νῦν superscr. b), νῦν v 
909 δῆτα τοῦτό σοι a τοῦτο D (mut. in τούτου b) EG  φράσσω A 
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KP. κλύων yàg ἂν τέρποιτο τῆς σωτηρίας. 910 
TEI. ἄκουε δή νυν ϑεσφάτων ἐμῶν ὃδόν 

[ἃ δρῶντες ἂν μάλιστα σώδσαιμεν πόλιν]. 

σφάξαι Μενοικέα τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ πάτρας. 

σὸν παῖδ᾽, ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς. 
KP. τί φής; τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦϑον, ὦ γέρον; 915 
TEI. ἅπερ πέφηνε, ταῦτα κἀνάγκη σ᾽ δρᾶν. 

KP. ὦ πολλὰ λέξας ἐν βραχεῖ λόγῳ κακά. 
TEI. σοί y', ἀλλὰ πατρίδι. μεγάλα καὶ σωτήρια. 
KP. οὐκ ἔκλυον, οὐκ ἤκουσα᾽ χαιρέτω πόλις. 

TEI. ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐκέϑ᾽ αὑτός" ἐκνεύει πάλιν. 920 
KP. χαίρων ἴϑ᾽" οὐ γὰρ σῶν us δεῖ μαντευμάτων. 
TEI. ἀπόλωλεν ἡ ἀλήϑει᾽, ἐπεὶ σὺ δυστυχεῖς; 

KP. ὦ πρός 6s γονάτων καὶ γερασμίου τριχός. 
TEI. τί προδσπίτνεις us; δυσφύλακτ᾽ αἴνει κακά. 

KP. Gcíyoa: πόλει δὲ τούσδε μὴ λέξῃς λόγους. 925 
TEI. ἀδικεῖν κελεύεις μ᾽" οὐ σιωπήσαιμεν ἄν. 

ΚΡ τί δή μὲ δράσεις: παῖδά μου κατακτενεῖς: 
TEI. ἄλλοις μελήσει ταῦτ᾽, ἐμοὶ δ᾽ εἰρήσεται. 

KP. ἐκ τοῦ δ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἦλϑε καὶ τέκνῳ κακόν; 
TEI. ὀρϑῶς μ᾽ ἐρωτᾷς κείς ἀγῶν᾽ ἔρχῃ λόγων. 980 

δεῖ τόνδε ϑαλάμαις, οὗ δράκων ὃ γηγενὴς. 

ἐγένετο Ζίρκης ναμάτων ἐπίσκοπος. 

σφαγέντα φόνιον αἷμα γῇ δοῦναι χοὰς 

Κάδμου, παλαιῶν Ζρεος ἐκ μηνιμάτων, 

910 κλοίων Α | fort. τῇ σωτηρίᾳ 911 et 914 delet Nauck 
911 δή νυν] Barnes, δὴ νῦν [101] [ ὁδούς G 912 μάλιστα σώσαιμεν 
πόλιν καδμείων A, σώσαιτε καδμείων πόλιν 1 | versum delevit Kirchhoff, 
cfr. 864 913 τόν δὲ] τόν} δὲ super versum add. ὃ 915 φῆις A | 
schol. γράφεται τί φής; ἐμὸν παῖδ᾽ ἕνεκα γῆς σφάξαι ϑέλεις; 916 πέ- 
φηνε] Camper, πέφυκε libri | ταῦτ᾽ ἀνάγκη LL, ταῦτα κ᾽ ἀνάγκη 0| σ᾽ 
ὁρᾶν] scripsi, σε δρᾶν libri 917 λόγῳ] Nauck, χρόνῳ libri 918 γ᾽] 
τ᾿ E | μεγάλα] κεδνὰ Nauck | σωτήρια] σρία A.B 920 ἁνὴρ] Hermann, 
ἀνὴρ libri | o?xé9" αὑτός] Valckenaer, οὐκέτ᾽ αὐτός libri 921 ἴθι G | 

μαντευμάτων] ϑεσπισμάτων G | 922 ἀπώλωλεν Α et mut. in ἀπόλωλεν E | 
ἀλήϑεια B (ἀλήϑει᾽ 0). ᾿λήϑει᾽ L, ἀληϑ A 924 προσπιτνεῖς 
libri | αἴνει] Elmsley, αἰτῇ OS 925 πολίταις τοῖσδε G 926 σιω- 
πῆσαιμεν Α 927 fort. τί δῆτα δράσεις; | παίδα A | κατακχκτανεῖς 1, 
κατακχτενοῖς DB οἵ in εἴ mut. b 931 ϑαλάμοις LL 934 Κάδμῳ πα- 
λαιῶν Valckenaer | ἄρεως 4 
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ὃς γηγενεῖ δράκοντι τιμωρεῖ φόνον. . 935 

καὶ ταῦτα δρῶντες σύμμαχον κτήσεσϑ'᾽ Ag. 

χϑὼν δ᾽ ἀντὶ καρποῦ καρπὸν ἀντί 9' αἵματος 
αἷμ᾽ ἣν λάβῃ βρότειον, ἕξξετ᾽ εὐμενῆ 
γῆν, 4j ποϑ᾽ ἡμῖν χρυσοπήληκα στάχυν 
σπαρτῶν ἀνῆκεν" ἐκ γένους δὲ δεῖ ϑανεῖν 940 

τοῦδ᾽ ὃς δράκοντος γένυος ἐχπέφυκε mais. 

σὺ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμῖν λοιπὸς εἶ σπαρτῶν γένους 
ἀκέραιος. ἔκ τε μητρὸς ἀρσένων τ᾽ ἄπο, 

oí σοί τε παῖδες. .4iuovog μὲν οὖν γάμοι 
σφαγὰς ἀπείργουσ᾽. οὐ γάρ ἐστιν ἤϑεος" 945 
[κεἰ μὴ γὰρ εὐνῆς ἥψατ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει λέχος 
οὗτος δὲ πῶλος τῇδ᾽ ἀνειμένος πόλει 

ϑανὼν πατρῴαν γαῖαν ἐκσώσειεν ἄν. 

πικρὸν δ᾽ ᾿4δράστῳ νόστον ᾿Δργείοισί τὲ 
ϑήσει, μέλαιναν κῆρ᾽ ἐπ᾽ ὄμμασιν βαλών, . .— 960 

κλεινάς ve Θήβας. τοῖνδ᾽ ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν 
τὸν ἕτερον᾽ ἢ γὰρ παῖδα σῶσον ἢ πόλιν. 

τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν πάντ᾽ ἔχεις" ἡγοῦ, τέκνον. 

πρὸς οἶκον. ὅστις δ᾽ ἐμπύρῳ χρῆται τέχνῃ: 
μάταιος" ἢν μὲν ἐχϑρὰ σημήνας τύχῃ, 955 
πικρὸς καϑέστηχ᾽ οἷς ἂν οἰωνοσκοπῇ" 
ψευδῆ δ᾽ ὑπ᾽ οἴκτου τοῖσι χρωμένοις λέγων 
ἀδικεῖ τὰ τῶν ϑεῶν. Φοῖβον ἀνθρώποις μόνον 

χρῆν ϑεσπιωδεῖν, ὃς δέδοικεν οὐδένα. 
ΧΟ. Κρέον. τί σιγᾷς γῆρυν ἄφϑογγον δχάσας:; 900 

κἀμοὶ γὰρ οὐδὲν ἧσσον ἔκπληξις πάρα. 
KP. τί δ᾽ ἄν τις εἴποι; δῆλον οἵ γ᾽ ἐμοὶ λόγοι. 

ἐγὼ γὰρ οὔποτ᾽ ἐς τόδ᾽ εἶμι συμφορᾶς, 

935 τιμωρεῖν E 936 χτήσασϑ' B.E|&oqnv BS 937 χϑῶν A 
938 ἔξετ᾽ A et corr. in &$ev' E 939 ὑμῖν G | χρυσοπήλικα Α 

940 sq. ἀνῆκε Α | ἐκ λόγου δὲ C.Busche, fort. ἐκ δὲ τοῦδε δεῖ ϑανεῖν 
ἄνδρ᾽ ὃς 945 ἐστιν ἠΐϑεος Ο1,, ἔστ᾽ ἠΐϑεος G 940 εὐνὴς A | 
versum delevit Valckenaer 948 ϑανῶν πατρῷαν A | zxooév E 
950 ὄμμασι ABG 961 τῶνδ᾽ G | δοιον 4 — 953 ἡμῖν G | óv πάντ᾽ 
in ras. scr. ὦ 955 sq. ἐχϑρὰ .. πικρὸς (ἐχϑρὸς in libro rec.)] πικρὰ... 
ἐχϑρὸς Valckenaer 958 φοῖβον δ᾽ E 959 χρὴ Plut. de Pyth. 
orac. p. 407P 961 ἧσσον] Brunck, ἧττον libri 963 suu A, 
εἶμι B 
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ὥστε σφαγέντα παῖδα προσϑεῖναι πόλει. 
πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισι φιλότεκνος (Moe, 965 

οὐδ᾽ ἂν τὸν αὑτοῦ παῖδά τις δοίη κτανεῖν. 
μή uw εὐλογείτω τἀμά τις κτείνων τέκνα. 

αὐτὸς δ᾽" ἐν ὡραίῳ γὰρ ἕσταμεν βίου" 

ϑνηήσκειν ἕτοιμος πατρίδος ἐκλυτήριον. 
ἀλλ᾽ εἶα, τέκνον, πρὶν μαϑεῖν πᾶσαν πόλιν 970 
ἀκόλαστ᾽ ἐάσας μάντεων ϑεσπίσματα, 

φεῦγ᾽ ὡς τάχιστα τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς χϑονός" 
λέξει γὰρ ἀρχαῖς καὶ στρατηλάταις τάδε, 

[πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας μολών" 
κἂν μὲν φϑάσωμεν, ἔστι σοι σωτηρία" 975 
ἣν δ᾽ ὑστερήσῃς. οἰχόμεσϑα, κατϑανῇ. 

ME. ποῖ δῆτα φεύγω; τίνα πόλιν; τίνα ξένων; 

KP. ὅπου χϑονὸς τῆσδ᾽ ἐχποδὼν μάλιστ᾽ ἔσῃ. 
ΜΕ. οὐκοῦν σὲ φράξειν εἰκός, ἐκπονεῖν δ᾽ ἐμέ. 

KP. Δελφοὺς περάδας ΜΕ. ποῖ μὲ χρή, πάτερ, μολεῖν; 980 
KP. Αἰτωλίδ᾽ ἐς γῆν. ΜΕ. ἐκ δὲ τῆσδε ποῖ περῶ; 

KP. Θεσπρωτὸν οὖδας. ΜΕ. σεμνὰ ΖΦΙίωδώνης βάϑρα; 
KP. ἔγνως. ME. τί δὴ τόδ᾽ ἔρυμά μοι γενήσεται; 

KP. πόμπιμος ὃ δαίμων. ΜΕ. χρημάτων δὲ τίς πόρος: 
KP. ἐγὼ πορεύδσω χρυσόν. ΜΕ. εὖ λέγεις, πάτερ. 985 

χώρει vvv' ὡς σὴν πρὸς κασιγνήτην μολών, 

964 προσϑεῖναν A, sed c evanuit, προσϑεῖναι ὦ, sed oc in ras. 
scr. a?, προϑεῖναι Οἱ 965 πᾶσι B EL | ἀνϑθρώποισ .L corr. ὦ 
966 αὐτοῦ [1011 [τίς E | δοίη τις 1, 968 sq. delet Hermann 968 
ἔσταμεν a BL, ἕσταμεν in ἴσταμαι mut. A? yo. ἵσταμαι in marg. a | 
βίου] Reiske, βίῳ libri, fort. μόρου 969 ἔτοιμος 4, ἕτοιμός εἶμι .L 
970 εἶα Aa BG | πᾶσαν om. A supra v. add. 43 972 ἀπαλλαγεὶς 
EL et a, sed αγεξὶς in ras. scr. a?, ἀπαλλαχϑῆς ὃ 974 πύλαις B | 

μολῶν 48 | versum quem suspectum habuit Valekenaer delevi, cfr. 
schol. ad v. 973 ἤρκει οὗτος" ὁ γὰρ ἐπιφερόμενος πύλας .. μολών πε- 
ριττός ἔστιν 976 ὑστερήσεις DB corr. b | οἰχόμεσϑαχτϑανῆ E 
977 πῆ L | ξένον E.L | ποῖον ξένον; Paley 978 in textu omissum 
add. in marg. ὦ | ἐκποδῶν 4.Β (ἐκποδὼν 0) 980 post περάσας ad- 
dunt φεῦγε BS, φεύγειν E, om. Aa, αὖ glossam suprascr. a? | πῇ LL | 
us om. EG πάτερ om. .L et in B ut delendum punctis notavit ὃ 
981 ἐς hie JE G. | cu ἢ 982 ϑεσπρωτῶν BE corr. b, ϑεσπρωτὸν 
scripto o super ὁ ὦ 983 ἔγνωις α δὴ τόδ᾽ ἔρυμα] Musgrave, δῆτ᾽ 
ἔρυμα (ἔρυγμα DB) libri 984 πόμπημος Α 985 πορεύσω] παρέξω G 

986—989 delet C.Conradt 986 verba χώρει νῦν (νῦν LL) et 990 
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ἧς πρῶτα μαστὸν εἵλκυσ᾽, Ἰοκάστην λέγω, 
μητρὸς στερηϑεὶς ὀρφανός τ᾽ ἀποξυγείς, 
προσηγορήσων εἶμι καὶ σώσων βίον. 
ἀλλ᾽ εἶα, χώρει" μὴ τὸ σὸν κωλυέτω. 990 
γυναῖκες, ὡς εὖ πατρὺς ἐξεῖλον φόβον 
κλέψας λόγοισιν, ὥσϑ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν" 
ὅς u^ ἐκκομίξει, πόλιν ἀποστερῶν τύχης, 
καὶ δειλίᾳ δίδωσι. καὶ συγγνωστὰ μὲν 
γέροντι, τοὐμὸν δ᾽ οὐχὶ συγγνώμην ἔχει, 995 
προδότην γενέσϑαι πατρίδος ἥ μ᾽ ἐγείνατο. 
ὡς οὖν ἂν εἰδῆτ᾽, εἶμι καὶ σώσω πόλιν 
ψυχήν τε δώσω τῆσδ᾽ ὑπερϑανεῖν χϑονός. 
αἰσχρὸν γάρ' ot μὲν ϑεσφάτων ἐλεύϑεροι 
κοὐχ εἰς ἀνάγκην δαιμόνων ἀφιγμένοι 1000 
στάντες παρ᾽ ἀσπίδ᾽ οὐκ ὀκνήσουσιν ϑανεῖν. 
πύργων πάροιϑε μαχόμενοι πάτρας ὕπερ, 
ἐγὼ δὲ πατέρα καὶ κασίγνητον προδοὺς 
πόλιν τ᾿ ἐμαυτοῦ δειλὸς ὡς ἔξω χϑονὸς 
ἄπειμ᾽" ὅπου δ᾽ ἂν ξῶ, κακὸς φανήσομαι. 1005 
μὰ τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽ άρη τε φοίνιον, 
ὃς τοὺς ὑπερτείλαντας ἐκ γαίας ποτὲ 
σπαρτοὺς ἄνακτας τῆσδε γῆς ἵδρύσατο. 
ἀλλ᾽ εἶμι καὶ στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων 
σφάξας ἐμαυτὸν σηκὸν ἐς μελαμβαϑῆ 1010 
δράκοντος, ἔνϑ᾽ ὁ μάντις ἐξηγήσατο. 
ἐλευϑερώσω γαῖαν" εἴρηται λόγος. 
στείχω δέ, ϑανάτου δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει 
δώσων, νόσου δὲ τήνδ᾽ ἀπαλλάξω χϑόνα. 

Creonti tribuunt libri, etiam G, quamquam hie nota Menoecei ante 
ὡς 986 et ante 991 caret, correxit Musgrave 986 κασιγνῆτιν B 
987 πρῶτον L | μαστὸν omissum supra lin. add. A | εἴλκυσ᾽ 4 989 zrooc- 
ἡγορήσων L, sed yo in ras. scr. ἴ σώξων mut. in σώσων E 990 εἴα 
a*BEG 991 ἐξεῖλον] ἐξῆλϑον B 993 ἐχκκομίξειν .E —— 997 có- 
cov G 999 αἰσχρῶς γὰρ οἱ μὲν Heimsoeth ^ 1001 ὀκνήσουσι AB EG 

1002 πάροιϑεν E | πάτρης L 1004 ὡς AB E ὡς b 1005 xa«- 
κῶς G 1006 οὔ in marg. ante μὰ B | fort. κατ᾽ ἄστρα | &om Aa, &onv a?r 1007 γαίης E 1008 ἰδρύσατο A 1009 ἐξ ἐπάλξε in 
ras. ser. ὦ 1010 μελανβαϑῆ aL, μελανυβαφῆ AE, μελαμβαφῇ G 
1013—1018 delet Scheurleer 1014 ἀπαλλάξαι E 

Euripides, Phoenissae 4 
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εἰ γὰρ λαβὼν ἕκαστος ὅ τι δύναιτό τις 1015 

χρηστὸν διέλθοι τοῦτο κἀς κοινὸν φέροι 

πατρίδι. κακῶν ἂν αἵ πόλεις ἐλασσόνων 

πειρώμεναι τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖεν ἄν. 

ΧΟ. ἔβας ἔβας, stroph. 

ὦ πτεροῦσσα, γᾶς λόχευμα 
νερτέρου τ᾽ ᾿Εχίδνας, 1020 

Καδμείων ἁρπαγά, 

πολύφϑορος πολύστονος, 

μιξοπάρϑενος. 

δάιον τέρας. 

φοιτάσιν πτεροῖς 

χαλαῖσί τ᾿ ὠμοσίτοιρ᾽ 1025 
ΔΙιρκαίων & zov £x 

τόπων νέους πεδαίρουσ᾽ 

ἄλυρον ἀμφὶ μοῦσαν 

ὀλομέναν v ᾿Ερινὺν 

ἔφερες ἔφερες ἄχεα πατρίδι 1080 

φόνια᾽ φόνιος éx ϑεῶν 

ὃς τάδ᾽ ἦν ὃ πράξας. 

ἰάλεμοι δὲ ματέρων, 
ἄλεμοι δὲ παρϑένων 
b 

ἐστέναζον οἴκοις" 1035 

€. 

ἰηνήιον βοάν, 

ἰηιήιον μέλος 

ἄλλος ἄλλ᾽ ἐπωτότυξε 

1016 xsig 101 φέρεν 5 1018 καὶ τὸ E | τολοιπὸν BS | εὐτυχοῖεν 
mut. in εὐτυχεῖεν G 1019 πτεροῦσσα a et Pap, πτεροῦσα r 1021 ἀρ- 
zoyà E (eb Pap), ἁρπαγᾷ (vel ἁρπαγᾶ) v 1022 πολυφορος πολυστο- 
νος Pap, πολύστονος πολύμοχϑος G 1024 φοιτασιν Pap, φοιτάσι 1, 
φοιτᾶσι r | περοῖς .E 1026 à AE & A? 1027 νέους om. G | πόδ᾽ 
αἴρουσ᾽ 1L 1098 sq. μούσας ὀλομέναν τ᾽ Geel, μοῦσαν, ὀλομέναν 
(omisso τ΄) Hartung (cum libris consentit papyrus) 1029 ἐρινῦν Aa, 
ἐριννῦν ES  . 1083 ματέρων] πατέρων G 1033 sq. ταλεδεμοι δὲ Pap 

1035 ἐστεναξαν Pap | ἐν οἴκοις L ἐν ut delendum punctis notavit / 
1036 sq. umi .mi.ov..ummi.m .ov 1. e. ἰηνήιον .. ἰηνήιον Pap, 

ἰήιον .. ήνον libri (iov βοὰν βοάν, ἰήιον μέλος μέλος Grotius) | βοᾶν 4 
1038 ἄλλ᾽ ἐπωτότυξε)] Battier, ἄλλον ἐπωτότυξξε scripto s super o ἃ, 

ἄλλον ἐπετότυζε A.B (co super sró scr. b) EG, ἄλλον ἐπεττότυξεν LL, 
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διαδοχαῖς ἀνὰ πτόλιν. 

βροντὰ δὲ στεναγμὺς 
ἀχά τ᾽ ἣν ὅμοιος, 1040 
ὁπότε πόλεος ἀφανίσειεν 
ἃ πτεροῦσσα παρϑένος τιν᾽ ἀνδρῶν. 

χρόνῳ δ᾽ ἔβα - antistr. 
Πυϑίαις ἀποστολαῖσιν 

Οἰδίπους ὃ τλάμων 
Θηβαίαν τάνδε γᾶν 1045 
τότ᾽ ἀσμένοις, πάλιν δ᾽ yw 
ματρὶ γὰρ γάμους 

δυσγάμους τάλας 

καλλίνικος ὧν 

αἰνιγμάτων συνάπτει, 

μιαίνει δὲ πτόλιν" 1050 
δι᾿ αἱμάτων δ᾽ ἀμείβει 
μυσαρὸν εἰς ἀγῶνα 

καταβαλὼν ἀραῖσι 
τέκεα μέλεος. ἀγάμεϑ᾽ ἀγάμεϑ᾽, 
ὃς ἐπὶ ϑάνατον οἴχεται 1055 
γᾶς ὑπὲρ πατρῴας, 
Κρέοντι μὲν λιπὼν γόους, 
τὰ δ᾽ ἑπτάπυργα κλῇϑρα γᾶς 
καλλίνικα ϑήσων. 

γενοίμεϑ᾽ ὧδε ματέρες 1060 

αλλον sezororvís Pap 1039 βροντᾶ δὲ in ras. scr. l| δὲ om. A 
1040 ἀχά] Musgrave, «yo: Pap, ἰαχά libri (iey& Ab G) | ὅμοιος (etiam 
Pap)| fort. ὅμαυλος 1041 ὁπότε L zo delevit | | πολεοὸς Pap (Porson), 
πόλεως libri 1042 & A πτεροῦσα scripto c super c 4, πτεροῦσὰ 
BS|s:iv AB 1043 fort. Πυϑίοις | ἀποσταλαῖσιν A, ἀποστολαῖσι B 
(v add. b) L 1044 ὁ τλάμων] in marg. yo. ὁ τάλας 4 1045 τήνδε E 

1046 sq. ἄσμενος G | verba πάλιν δ᾽ ἴσχη (sic). &Qt γὰρ γάμους Ovc- 
γάμους ὁ τάλας om. L in marg. add. 1 1047 sq. μητρὶ A«BG | 
γὰρ in re mut. b | τάλας] King, ὁ τάλας libri 1050 μιάσει E | πτό- 
λὲν} corr. codicis Kingiani (Triclinius), πόλιν libri, sed z in ras. scr. ἢ 
quem zr scribere voluisse apparet ^ 1053 ἀρῶσι scripto « super à E 

1054 ἀγάμεϑ᾽ ἀγάμεϑα libri, sed factum ex ἀγάμεϑ'᾽ &yduso" A 
1058 ἑπτάπυλα L| κλῇϑρα a, κλῆϑρα corr. ἢ ex εἰ 6, uAsiQ'oo v 

1059 post ϑήσων eras. ys E 1060 γενοίμεσϑ᾽ A, sed ipsa m. 1 c 
delere voluisse videtur | μητέρες E, ματέρας L ματέρες | 

4* 
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, 2 LA , 

γενοίμεϑ' εὔτεκνοι. φίλα 

Παλλάς, ἃ δράκοντος αἷμα 

λιϑόβολον κατειργάσω, 

Καδμείαν μέριμναν 
c / 2 223 Ny ὁρμήσασ᾽ ἐπ᾿ ἔργον. 

ὅϑεν ἐπέσυτο τάνδε γᾶν 1065 
e ^ , 2 ἁρπαγαῖσι δαιμόνων τις ἄτα. 

ATTEAOX. 

G6, τίς ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ; 
3 , ἀνοίγετ᾽, ἐχπορεύετ᾽ ᾿Ιοκάστην δόμων. 

ὠὴ μάλ᾽ αὖϑις" διὰ μακροῦ μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 
ἔξελϑ'᾽, ἄκουσον, Οἰδίπου κλεινὴ δάμαρ, 1070 
λήξασ᾽ ὀδυρμῶν πενϑίμων vs δακρύων. 

IO. ὦ φίλτατ᾽, οὔ που ξυμφορὰν ἥκεις φέρων 
᾿Ετεοκλέους ϑανόντος, οὗ παρ᾽ ἀσπίδα 

βέβηκας αἰεὶ πολεμίων εἴργων βέλη; 

[ré μοί zo9' ἥκεις καινὸν ἀγγελῶν ἔπος :] 10τῦ 
τέϑνηκεν ἢ ζῇ παῖς ἐμός; σήμαινέ μοι. 

ADI. £5, μὴ τρέσῃς τόδ᾽, ὥς σ᾽ ἀπαλλάξω φόβου. 
10. τί δ᾽; ἑπτάπυργοι πῶς ἔχουσι περιβολαί; 

ADI. ἑστᾶσ᾽ ἄϑραυστοι, κοὐκ ἀνήρπασται πόλις. 

IO. ἦλθον δὲ πρὸς κίνδυνον 'Agysíov δορός; 1080 

ADT. ἀκμήν γ᾽ ἐπ᾽ αὐτήν" ἀλλ᾽’ ὁ Καδμείων "Aono 

1061 ἄτεχλγνοι G | φίλα IL, φῖλα G, φίλαι superscr. yo. φίλα Α E, 
φίλαι B (η super αὐ scr. b) 1002 πολλάς G 1068 λιϑοβόλον B 
1064 sq. καδμεῖων scripto « super ὦ a, καδμίαν factum ex καδμείαν ut 
vid. E, fort. Καδμεῖον | ὁρμήσας 4 BG corr. b. 10658q. ἐπέσυτο corr. in 
ἐπέσσυτο LL, ἐπέσσυτο r | v&vós A | γαῖαν ἁρπαγαῖσι Battier, fort. γᾶν συν- 
αλλαγαῖσι 1067 AI'UEAOZ] om. £, fort. praesta& OEPATIS,N, cfr. 
1073 sq. et 1213 1069 in B scholio βραδέως uiv ἐξέρχῃ, ὅμως ἔξελϑε 
ἄκουσον adiecta sunt verba £v τοῖς πολλοῖς ἀντιγράφοις οὐ γράφεται ὃ στί- 
χος, vide ad v. 1075 1070 κλεινὴ) yo. κυδρὴ superscr. A 1072 οὔ 
Hartung, ἤ A, 7j v 1074 αἰεὶ a, ἀεὶ v εἴργων 4α εἴργων A? | βέλη] 
δόρυ a βέλη superscr. a? — 1075 ἀγγελῶν A et superscr. yo. ἀγγέλλων E, 
ἀγγέλων B, ἀγγέλλων aS | versum delevit Valekenaer cl. scholio ἐν τοῖς 
πολλοῖς ἀντιγράφοις οὐ φέρεται ὁ στίχος 1076 ἣ A 1077 τρέσῃς, 
τοῦδ᾽ (τοῦδ᾽ in libro rec.) ὧς Porson | ὡς σ᾽ a?, ὡς r, super ὡς glossam 

ἦλϑον ἵνα os scr. δ 1018 ἑπτάπυλοι L [1081 ἐπ᾽] ἐς α 
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κρείσσων κατέστη τοῦ Μυκηναίου δορός. 

IO. ὃν εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, εἴ τι Πολυνείκους πέρι 
οἶσϑ᾽" ὡς μέλει μοι καὶ τόδ᾽, εἰ λεύσσει φάος. 

ALT. ξῇ σοι ξυνωρὶς ἐς τόδ᾽ ἡμέρας τέκνων. 108ὅ 
IO. εὐδαιμονοίης. πῶς γὰρ Aoysíov δόρυ 

πυλῶν ἀπεστήσασϑε πυργηρούμενοι; 

λέξον, γέροντα τυφλὸν ὡς κατὰ στέγας 

ἐλϑοῦσα τέρψω. τῆσδε γῆς σεσωμένης. 
ADI: ἐπεὶ Κρέοντος παῖς Ó γῆς ὑπερϑανὼν 1090 

πύργων ἐπ’ ἄκρων στὰς μελάνδετον ξίφος 

λαιμῶν διῆκε τῇδε γῇ σωτήριον, 

λόχους ἔνειμεν ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας 
πύλας ἐφ᾽ ἕπτά, φύλακας ᾿Αργείου δορός, 

σὸς παῖς, ἐφέδρους ἱππότας μὲν ἱππόταις 1095 

τάξας, ὁπλίτας δ᾽ ἀσπιδηφόροις ἔπι, 
ὡς τῷ νοσοῦντι τειχέων εἴη δορὸς 

ἀλκὴ δι᾿ ὀλίγου. περγάμων δ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑίων 

λεύκασπιν εἰσορῶμεν ᾿Ζργείων στρατὸν 

Τευμησὸν ἐχλιπόντα᾽ καὶ τάφρου πέλας 1100 

δρόμῳ συνῆψεν ἄστυ Καδμείας χϑονός. 

παιὰν δὲ καὶ σάλπιγγες ἐκελάδουν ὁμοῦ 

ἐχεῖϑεν ἔκ τὲ τειχέων ἡμῶν πάρα. 

καὶ πρῶτα μὲν προσῆγε Νηίσταις πύλαις 

λόχον πυκναῖσιν ἀσπίσιν πεφρικότα 1105 

ὁ τῆς κυναγοῦ Παρϑενοπαῖος ἔκγονος, 
3 , 

ἐπίσημ᾽ ἔχων oíxsiov ἐν μέσῳ σάκει, 

1082 κρεῖσσον mut. in χρείσσον A 1084 om. G. | μελλεὶ B, 
μέλοι E | μου B | τοῦδ᾽ BL  λεύσει ABL 1086 εὐδαιμονήοις 1n 
εὐδαιμονοίης mut. A | 'A4oysiov Fix — 1087 ἐπεστήσασϑε L 1089 σε- 
σωμένης] scripsi, σεσωσμένης libri 1092 λαιμῶν a, sed ὧν scr. et óv 
super ὦ posuit a?, λαιμὸν S, πλοιῶν E, unde πλευρῶν Brunck | τῆσδε γῆς G 

1095 om. Μ΄ | σὸς παῖς om. D, in fine v. 1094 add. m. recentissima 

1096 τάξας] Hermann, ἔταξ᾽ libri | δ᾽ om. G | ἀσπιδηφόροις A, sed 
L ex v ras. correctum videtur, ἀσπιδηφόρους a EG ἀσπιδηφόροις a? 
1097 δορὸς] fort. μέρει 1098 ὀλίγων G  περγάμων τ᾽ ἀπορϑήτων E 
sed sov m. recentior refinxit, ἐὼν ut vid. m. prima 1099 ἀρ- 
γεῖον .E 1100 sq. suspecti (1101 delet Kirchhoff) 1100 τευμησσὸν 
A τελμησσὸν A? ἐκλείποντα ΒΙ, 1102 ἐκκελάδουν E 1104--1140 
insiticlos putat Morus, delet Naber 1104 Νηίσταις] R. Unger, νηίταις 
libri 1105 ἀσπίσι BS 1106 ἔκγονος] γόνος G 1107 ἐπίσημα L 
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ἑκηβόλοις τόξοισιν ᾿Ζταλάντην κάπρον 
χειρουμένην Αἰτωλόν. ἐς δὲ Προιτίδας 
πύλας ἐχώρει σφάγι᾽ ἔχων ἐφ᾽ ἅρματι 1110 

ὁ μάντις ᾿Δμφιάραος, οὐ σημεῖ ἔχων 

ὑβροισμέν᾽. ἀλλὰ σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα. 

᾿φγύγια δ᾽ ἐς πυλώμαϑ' “᾿Ιππομέδων ἄνα 
ἔστειχ᾽ ἔχων σημεῖον ἐν μέσῳ σάκει 
στικτοῖς Πανόπτην ὄμμασιν δεδορκότα, 1115 

τὰ μὲν σὺν ἄστρων ἐπιτολαῖσιν ὄμματα 
βλέποντα, τὰ δὲ κρύπτοντα δυνόντων μέτα, 
ὡς ὕστερον ϑανόντος εἰσορᾶν παρῆν. 

Ὁμολωίσιν δὲ τάξιν εἶχε πρὸς πύλαις 
Τυδεύς, λέοντος δέρος ἔχων ἐπ᾽’ ἀσπίδι 1120 

χαίτῃ πεφρικός" δεξιᾷ δὲ λαμπάδα 
Τιτὰν Προμηϑεὺς ἔφερεν ὡς πρήσων πόλιν. 

ὁ σὺς δὲ Κρηναίαισι Πολυνείκης πύλαις 
"Agq προσῆγε᾽ Ποτνιάδες δ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδι 
ἐπίσημα πῶλοι δρομάδες ἐσκίρτων φόβῳ, 1125 

εὖ zog στρόφιγξιν ἔνδοϑεν κυκλούμεναι 

πόρπαχ᾽ ὑπ᾽ αὐτόν. ὥστε μαίνεσϑαι δοκεῖν. 

ὁ δ᾽ οὐκ ἔλασσον "Agsoo ἐς μάχην φρονῶν 

Καπανεὺς προσῆγε λόχον ἐπ᾽ ᾿Ηλέκτραις πύλαις" 
σιδηρονώτοις δ᾽ ἀσπίδος τύποις ἐπῆν 1180 
γίγας ἐπ᾿ ὥμοις γηγενὴς ὅλην πόλιν 
φέρων μοχλοῖσιν ἐξανασπάσας βάϑρων, 

ὑπόνοιαν ἡμῖν οἷα πείσεται πόλιρ. 

ταῖς δ᾽ ἑβδόμαις Ἄδραστος ἐν πύλαισιν ἦν, 
ἑχατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ ἐχπληρῶν γραφῇ 1135 

1108 ἐκηβόλοις A 1109 αἰτολόν A 1110 ἄρμασιν bG 1112 
ὑβρισμένα .L 1113 δ᾽] ϑ᾽ α 1114 ἔστηχ᾽ A et ἡ in ras. scripto B 

1115 ὄμμασι A, ὄμμασι BS — 1116—1118 delet Bergk (1118 damnavit 
atque etiam 1116. 1117 suspectos habuitiam Valckenaer) 1116 ξὺν G. 
1119 ὁμολωίσι, BL, μολωίσι G | πύλας ὦ corr. 4? — 1120 τυδεύς in ras. 
50. 1121 πεφρικὼς A G. et ras. corr. in πεφρικὸς DB | δεξιὰ 4.1, δεξιᾶ ὦ 

1122 ἔφερ᾽ G — 1123 fort. Κρηναίοισν 1124 ἄρην a?.L et v punctis 
notato £ 1195 ἐπίσημοι 1, corr. | 1126 εὖ A στρόφιξιν G 
1132 βάϑρων] βία, superser. yo. βάϑρων ϑεμελίων A, βίᾳ T 1134 δ᾽ 
om. A.E | ἔβδόμαις et ἣν A 1135 sq. fort. ἑκατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ 
ἐχπληρῶν ὕδρας (ceteris deletis) 
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ὕδρας ἔχων λαιοῖσιν ἐν βραχίοσιν, 

"oytiov αὔχημ᾽ * ἐκ δὲ τειχέων μέσων 
δράκοντες ἔφερον τέχνα Καδμείων γνάϑοις. 

παρῆν δ᾽ ἑκάστου τῶνδέ μοι ϑεάματα 

ξύνϑημα παρφέροντι ποιμέσιν λόχων. 1140 

καὶ πρῶτα μὲν τόξοισι καὶ μεσαγκύλοις 

ἐμαρνάμεσϑα σφενδόναις 9' ἑκηβόλοις 

πέτρων τ᾽ ἀραγμοῖς" ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχῃ. 
ἔχλαγξε Τυδεὺς χὼ σὸς ἐξαίφνης γόνος" 

ὦ τέκνα ΖΙαναῶν., πρὶν κατεξάνϑαι βολαῖς, 1145 
τί μέλλετ᾽ ἄρδην πάντες ἐμπίπτειν πύλαις. 

γυμνῆτες ἱππῆς ἁρμάτων τ᾽ ἐπιστάται; 

ἠχῆς δ᾽ ὅπως ἤκουσαν, οὔτις ἀργὸς ἦν" 

πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον κρᾶτας αἱματούμενοι 

ἡμῶν τ᾽ ἐς οὖδας εἶδες ἂν πρὸ τειχέων 1150 
πυχνοὺς κυβιστητῆρας ἐκπεπνευκότας" 

ξηρὰν δ᾽ ἔδευον γαῖαν αἵματος ῥοαῖς. 

ὁ δ᾽ ᾿ἀρκάς. οὐκ ᾿4ργεῖος, ᾿“ταλάντης γόνος 

τυφὼς πύλαισιν ὥς τις ἐμπεσὼν βοᾷ 

πῦρ καὶ δικέλλας. ὃς κατασκάψων πόλιν" 1155 

ἀλλ᾽ ἔσχε μαργῶντ᾽ αὐτὸν ἐναλίου 9:00 
Περικλύμενος παῖς λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ 

ἁμαξοπληϑῆ, γεῖσ᾽ ἐπάλξεων xo: 

ξανϑὺν δὲ κρᾶτα διεπάλυνε καὶ ῥαφὰς 

ἔρρηξεν ὀστέων, ἄρτι δ᾽ οἰνωπὸν γένυν 1160 
καϑημάτωσεν᾽ οὐδ᾽ ἀποίσεται βίον 

τῇ καλλιτόξῳ μητρὶ Μαινάλου κόρῃ. 

1136 βραχίοισιν .E 1139 τῶνδ᾽ ἐμοὶ E 1140 παρφέροντι, 
& B («c super og scr. b) S, παραφέροντι A E | ποιμέσι BS 1142 ἐμαρ- 
νάμεσϑ᾽ A, ἐμαρνάμεϑα G | τ᾽ ἐκηβόλοις Aa EB corr. ἢ 1143 πέτρων]Ὁ 
scripsi, πετρῶν libri 1144 χὼ] καὶ ὁ A, καὶ r 1146 μέλλεϑ᾽ A, 
u£Ast B | ἐμπίτνειν fecit ex ἐμπίπτειν E 1147 ἱππῆς A et superscr. 
tig α, ἱππεῖς ΒΕΔ) τ᾽ om. B 1148 ἡχῆς a, fort. ἀχῆς 1149 κρά- 

τας 9 ' B, κπράτας G 1150 ἦιδες « 1151 κυβηστητῆρας « 
1151 ὄσεις (Sic) ἐ in ras. scr. 1 1155 δίκελλαν EGl, δικέλλας Lr 

1156 μαργῶτ᾽ 1, 1157 λάαν ΒΟ. 1188 om. A in marg. add. 
Α΄, versus suspectus | ἁμαξοπλήϑη A?, ἁμαξοπλήϑῆη « ἁμαξοπλήϑη a? | 
γεῖσσ᾽ 5, fort. ῥῆγμ᾽ 1159 κράτα G | διεπάλυνε mut. in διεπάλλυνε E 

1160 ὁστέων A 1162 Μαινάλου κόρῃ] schol. yo. χϑόνα (om. A, 
habet a B), τουτέστιν εἰς τὴν αιναλίαν (μαινάλου a) χϑόνα 
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ἐπεὶ δὲ τάσδ᾽ ἐσεῖδεν εὐτυχεῖς πύλας, 
ἄλλας ἐπήει παῖς σός, εἱπόμην δ᾽ ἐγώ. | 
ὁρῶ δὲ Τυδέα xoi παρασπιστὰς πυκνοὺς 1165 
Αἰτωλίσιν λόγχαισιν εἰς ἄκρον στόμα 

πύργων ἀκοντίζοντας, ὥστ᾽ ἐπάλξεων 
λιπεῖν ἐρίπνας φυγάδας" ἀλλά νιν πάλιν 

κυναγὸς ὡσεὶ παῖς σὸς ἐξαϑροίζεται. 

πύργοις δ᾽ ἐπέστησ᾽ αὖϑις. ἐς δ᾽ ἄλλας πύλας 1170 
ἠπειγόμεσϑα., τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. 

Καπανεὺς δὲ πῶς εἴποιμ᾽ ἂν ὡς ἐμαίνετο; 

μακραύχενος γὰρ κλίμακος προσαμβάδεις 

ἔχων ἐχώρει, καὶ τοσόνδ᾽ ἐκόμπασε, 

μηδ᾽ ἂν τὸ σεμνὸν πῦρ viv εἰργαϑεῖν Διὸς 11175 

τὸ μὴ οὐ κατ᾽ ἄκρων περγάμων ἑλεῖν πόλιν. 

καὶ ταῦϑ' ἅμ᾽ ἠγόρευε καὶ πετρούμενος 
ἀνεῖρφ᾽ vox αὐτὴν ἀσπίδ᾽ εἴλίξας δέμας, 
κλίμακος ἀμείβων ξέστ᾽ ἐνηλάτων βάϑρα. 
ἤδη δ᾽ ὑπερβαίνοντα γεῖσα τειχέων 1180 

βάλλει κεραυνῷ Ζεύς νιν᾿ ἐκτύπησε ok 

490v, ὥστε δεῖσαι πάντας" ἐκ δὲ κλιμάκων 
ἐσφενδονᾶτο χωρὶς ἀλλήλων μέλη, | 
κόμαι uiv εἰς Ὄλυμπον, αἷμα δ᾽ ἐς χϑόνα, 

χεῖρες δὲ καὶ κῶλ᾽ ὡς κύκλωμ᾽ Ἰξίονος 1185 

εἱλίσσετ᾽" ἐς γῆν δ᾽ ἔμπυρος πίπτει νεκρός. 

ὡς δ᾽ εἶδ᾽ "4Ógacrog Ζῆνα πολέμιον στρατῷ, 
ἔξω τάφρου καϑῖδεν '"Aoysíov στρατόν. 

oí δ᾽ αὖ παρ᾽ ἡμῶν δεξιὸν Ζιὸς τέρας 

ἰδόντες ἐξήλαυνον ἁρμάτων ὄχους 1190 

1164 σὸς παῖς BG | εἰπόμην A 1165 καὶ om. A 1166 αἰτω- 

λοῖσι B, αἰτωλοῖσιν E 1168 ἐριπνὰς B ES | φυγάδας] φύλακας ano- 
nymus apud Valckenarium | πάλιν] fort. oov — 1170 πύργοις τ᾽ Lenting 

1171 ἠπειγόμεϑα B | παύσαντας L corr. ὦ 1172 δ᾽ ὅπως E 
1174 τόσον B | ἐκόμπασεν AS 1175 εἰργαϑεῖν] Elmsley, εἰργάϑειν 
libri 1176 οὐ om. ES, add. E? l| ἐλεῖν A 1177 πτερούμενος A 

1178 εἰλίξας Aa.B 1180 γεῖσσα S 1182 χϑῶν A 1185 om. 

in textu, add. in marg. Z/ 1186 εἱλίσσετ᾽ ] Heath, ἑλίσετ᾽ A, ἑλίσσετ᾽ v 
(ex ἐλίσσετ᾽ corr. E) 1188 καϑῖσεν] L. Dindorf, καϑεῖσεν libri (καϑῆ- 
xsv mut. in καϑεῖκεν G) 1189 τέρας Ζιὸς DB 1190 ὄχας L ov 
super cg scr. 
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ἱππὴς ὁπλῖται, κἀς μέσ᾿ ᾿4ργείων ὅπλα 

συνῆψαν ἔγχη᾽ πάντα δ᾽ ἦν ὁμοῦ κακά᾽ 
ἔϑνῃσκον ἐξέπιπτον ἀντύγων ἄπο, 

τροχοί τ᾽ ἐπήδων ἄξονές τ᾽ ἐπ᾽ ἄξοσι., 

νεκροὶ δὲ νεκροῖς ἐξεσωρεύονθ᾽ ὁμοῦ. 1195 

πύργων μὲν οὖν γῆς ἔσχομεν κατασκαφὰς 
ἐς τὴν παροῦσαν ἡμέραν" εἰ δ᾽ εὐτυχὴς 

ἔσται τὸ λοιπὸν ἥδε γῆ, ϑεοῖς μέλει" 

καὶ νῦν γὰρ αὐτὴν δαιμόνων ἔσωσέ τις. 

ΧΟ. καλὸν τὸ νικᾶν" εἰ δ᾽ ἀμείνον οἵ ϑεοὶ 1200 
γνώμην ἔχουσιν, --- εὐτυχὴς εἴην ἐγώ. 

10. καλῶς τὰ τῶν ϑεῶν καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει" 

παῖδές τε γάρ μοι ζῶσι κἀκπέφευγε γῆ. 

Κρέων δ᾽ ἔοικε τῶν ἐμῶν νυμφευμάτων 

τῶν τ᾽ Οἰδίπου δύστηνος ἀπολαῦσαι κακῶν, 1205 
παιδὸς στερηϑείς, τῇ πόλει uiv εὐτυχῶς, 

ἰδίᾳ δὲ λυπρῶς. ἀλλ᾽ ἄνελϑέ μοι πάλιν, 
τί τἀπὶ τούτοις παῖδ᾽ ἐμὼ δρασείετον. 

ADI. ἔα τὰ λοιπά" δεῦρ᾽ ἀεὶ γὰρ εὐτυχεῖς. 
IO. τοῦτ᾽ εἰς ὕποπτον εἶπας" οὐκ ἑατέον. 1210 

AIT. μεῖξόν τι χρήξεις παῖδας ἢ δεσωμένους; 

10. καὶ τἀπίλοιπά γ᾽ εἰ καλῶς πράσσω κλύειν. 
ATI. μέϑες μ᾽" ἔρημος παῖς ὑπασπιστοῦ σέϑεν. 

10. κακόν τι κεύϑεις καὶ στέγεις ὑπὸ σκότῳ. 

ADI. οὐκ ἄν ys λέξαιμ᾽ ἐπ’ ἀγαϑοῖσί Gov κακά. 1915 
IO. ἣν μή ys φεύγων ἐκφύγῃς πρὸς αἰϑέρα. 

1191 ἱππῆς, scripto δὲ super ἧς, «a, ἱππεῖς r (Ἱππεῖς 9' E)| ὁπλί- 
σαι B c in v mut. b | xeig libri | ὅπλων B « super ὧν scr. b | ante et 
post 1191 singuli versus intercidisse videntur 1192 ξυνῆψαν G 
1193 ἔϑνηκον E 1194 ἄξον᾽ ἐπ᾽ ἄξοσι E | ἄξοσιν AL 1194 sq. 
ἄξονες δ᾽ .. νεκροί τε Fritzsche 1198 τολοιπὸν 178} ἧδε Aa corr. a? | 
μέλλει B 1199 habet A, om. r, in marg. add. /, uncis inclusit 
Matthiae, in marg. adscr. y ἑρμηνεία A? 1200 &usivov A &usivov' A? 
1501 ἔχουσιν, suprascr. yo. ἔχοιεν, A, ἔχοιεν B, ἔχουσιν v 1202 ἔχοι A 

1203 x&mégsvys AE, καὶ πέφευγε BG 1206 παιδὸς LL παίδων l 
1208 ἐμὸν EG 1910 xoó?x B.L 1211 usífov A | τί .E  σεσωσ- 

μένους OS 1212 sq. personarum notas om. Β add. b | καὶ] xst E | 
τἀλοιπά G | ὑπ᾽ ἀσπιστοῦ ΑΙ, 1915 οὐκ I^ κοὐκ r | ys] τε ἃ ye 
superscr. a? | coi] Reiske, σοῖς libri 1216 μή us α EL | αἰϑέραν B 
v del. b 
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ADI. αἰαῖ" τί μ᾽ οὐκ εἴασας ἐξ εὐαγγέλου 

φήμης ἀπελϑεῖν, ἀλλὰ μηνῦσαι κακά; 

τὼ παῖδε τὼ σὼ μέλλετον, τολμήματα 

αἴσχιστα, χωρὶς μονομαχεῖν παντὸς στρατοῦ, 1220 
λέξαντες ᾿4ργείοισι Καδμείοισί τε 

ἐς κοινὸν οἷον μήποτ᾽ ὥφελον λόγον. 
᾿Ετεοκλέης δ᾽ ὑπῆρξ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑίου σταϑεὶς 

πύργου, κελεύσας σῖγα κηρῦξαι στρατῷ" 

[ἔλεξε δ᾽. ὦ γῆς Ελλάδος στρατηλάται!) 1225 

ΖΙαναῶν ἀριστῆς, οἵπερ ἤλϑετ᾽ ἐνθάδε, 
Κάδμου τὲ λαός, μήτε Πολυνείκους χάριν 

ψυχὰς ἀπεμπολᾶτε μήϑ’ ἡμῶν ὕπερ. 

ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τόνδε κίνδυνον μεϑεὶς 

μόνος συνάψω συγγόνῳ τὠμῷ μάχην" 1280 

κἂν μὲν κτάνω τόνδ᾽ οἶκον οἰκήθω μόνος, 

ἡσσώμενος δὲ τῷδε παραδώσω πόλιν" 
ὑμεῖς δ᾽ ἀγῶν᾽ ἀφέντες, ᾿᾽Ζργεῖοι, χϑόνα 
νίσεσϑε, βίοτον μὴ λιπόντες ἐνθάδε. 

[σπαρτῶν vs λαὸς ἅλις ὃς κεῖται νεκρός.] 1235 

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε σὸς δὲ Πολυνείκης γόνος 
ἐκ τάξεων ὥρουσε κάἀπῇνει λόγους. 
πάντες δ᾽ ἐπερρόϑησαν ᾿Ζργεῖοι τάδε 
Κάδμον vs λαὸς. ὡς δίκαι᾽ ἡγούμενοι. 

ἐπὶ τοῖσδε δ᾽ ἐσπείσαντο, κἀν μεταιχμίοις 1240 

ὅρκους συνῆψαν ἐμμενεῖν στρατηλάται. 

1917 oi αἴ AaS, αἱ αἱ B EI 1218 μηνυσαι A, μηνύσαι a, ση- 
μάνανι G 1221 ἀργείοισιν Α 1222 ὄφελον B 1228 ἐτεομλῆς 
hoe etiam L) προὐὔπῆρξ᾽ Β᾽] ἀπ᾿ α ἑ superscr. a? 1224 σίγα 448 5 jo p ἢ 
κηρύξαι a.B E 1225 schol. οὗτος δὲ (ὃ στίχος) οὐ φέρεται ἐν τοῖς 
πολλοῖς ἀντιγράφοις 1926 δαναῶν τ᾽ 17] ἀριστῇς, superscr. ει, E, 
ἀριστεῖς v | οἴπερ A 1228 ὑμῶν AE 1229 τόν vs EL | versum 
delet FPolle 1231 οἰκήσας G 1232 ἠσσώμενος Α | πόλιν] μόνος 
πόλιν B ὦ super og et yo. δόμον super πόλιν scr. b, μόνος Α et mut. 
in μόνω ὦ, μόνῳ EG, δόμον 1, in μόνω mut. | 1288 ἀργείαν G | 
χϑόνα)] πάλιν Weidgen 1234 νίσεσϑε Aa, νίσσεσϑε r | βίον G 
1235 ὃς] ὅσος in rec. libris | νεκρός] ϑανών G | versum om. liber rec., 
delevit Valckenaer 1287 τάξεως E | ὄρουσε Α et mut. in ὥρουσε E 

1239 delet Nauck, etiam v. 1238 suspectus 1940 τοῖσι δ᾽ B, 
τοῖσδ᾽ ES | ἐπείσαντο G | κἀν aG, καὶ ABEL 1941 ἐμμενεῖν] 
Elmsley, ἐμμένειν libri | στρατηλάται S, στρατηλάτας AaE, στρατηλά- 
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ἤδη δ᾽ ἔκρυπτον σῶμα παγχάλκοις ὅπλοις 

δισσοὶ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι" 

φίλοι δ᾽ ἐκόσμουν, τῆσδε μὲν πρόμον χϑονὸς 

σπαρτῶν ἀριστῆς, τὸν δὲ Ζαναϊδῶν ἄκροι. 1245 
ἔσταν δὲ λαμπρὼ χρῶμά v οὐκ ἠλλαξάτην 

(ιαργῶντ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ. 

παρεξιόντες δ᾽ ἄλλος ἄλλοϑεν φίλων 
λόγοις ἐϑάρσυνόν τε κἀξηύδων τάδε" 
Πολύνεικες, év σοὶ Ζηνὸς ὀρϑῶσαι βρέτας 1250 

τρόπαιον άργει τ᾿ εὐκλεᾷ δοῦναι Aóyov: 
᾿Ετεοκλέα δ᾽ αὖ νῦν πόλεως ὑπερμαχεῖς, 

νῦν καλλίνικος γενόμενος σκήπτρων κρατεῖς. 

τάδ᾽ ἠγόρευον παρακαλοῦντες ἐς μάχην. 

μάντεις δὲ μῆλ᾽ ἔσφαξον, ἐμπύρους v' ἀκμὰς 1205 
ῥήξεις τ᾽ ἐνώμων ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν 
ἄκραν τὲ λαμπάδ᾽, ἣ δυοῖν ὅρους ἔχει, 

νίκης τὲ σῆμα καὶ τὸ τῶν ἡσσωμένων. 
ἀλλ᾽, εἴ τιν᾽ ἀλκὴν ἢ σοφοὺς ἔχεις λόγους 

ἢ φίλτρ᾽ ἐπῳδῶν, στεῖχ᾽. ἐρήτυσον τέκνα 1260 
δεινῆς ἁμίλλης" ὡς ὁ κίνδυνος μέγας 

[x«l τάἄϑλα δεινά" δάκρυά σοι γενήσεται 
δισσοῖν στερδίσῃ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ véxvow.] 

IO. ὦ τέκνον ἔξελϑ᾽ ᾿άἀντιγόνη δόμων πάρος" 

ταις B αι super αἷς scr. b, schol. ἐπὶ τούτοις .. ἐπεσπείσαντο ἐμμενεῖν 
αὐτοῖς οἱ στρατηγοί. ἔνιοι δὲ γράφουσι στρατηλάταις μετὰ τοῦ v (l. o), 
ἵνα τοὺς ἄλλους βασιλεῖς καὶ τὰ στρατεύματα ἀκούσωσιν (l ὁρκώσωσι") 
ἐμμένειν τοῖς ῥηϑεῖσιν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων 1242 ἤδη A E | ὄπλοις A 
1243 in marg. yo. οἵ vot & 1244 πρόμον in lacuna scr. L νοὶ ἢ 

1245 ἀρίστης α ἀριστεῖς a?, ἀριστῇς superscr. seu E, ἀριστεῖς Β m 
super εἴς scr. schol, ἀριστεῖς r | τὸν] τῶν E 1246 λαμπρῶ DB λαμ- 
zoo b | χρῶμά τ᾽] χρώματ᾽ ABE 1947 ἰέναι ὦ 1248 à" om. LL 
add. 1 | ἄλοϑεν B 1949 λόγοισι ϑαρσύνοντες (s super sg scr. b) 
κἀξηύδων B, λόγοισι ϑαρσύνοντες προσηύδων G., yg. λόγοισι ϑαρσύνον- 
τες κἄλεγον schol. ὦ 1251 τροπαῖον EG et mut. in τρόπαιον a | 

£)4L 1252 πόλεως 9" L 1253 xo& Β κρατεῖς b, κράτει Nauck 
1256 ῥήξεις] fort. κύστεώς, cfr. schol. τῆς κύστεως τὸ στόμα ἐρίῳ 

δεσμοῦντες ἐπετίϑεσαν τῷ πυρὶ καὶ παρετήρουν πῶς ῥαγήσεται καὶ ποῦ 
τὸ οὖρον ἀκοντίσει. Σοφοκλῆς ἐν Μάντεσι᾽ τὰς μαλλοδέτας κύστεις 
1258 τὸ] τὰ G 1261 ἀμίλλης 4 ὃ om. A suprascr. 43 1262 sq. 
delevit Valckenaer 1262 τάϑλα A, τἄϑλα 1, 1208 δυσσοῖν {|| 
στερείσῃ) Reiske, στερήσῃ libri 1204 πάρος δόμων L 
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οὐκ ἐν χορείαις οὐδὲ παρϑενεύμασι 1265 
viv δοι προχωρεῖ δαιμόνων κατάστασις, 

ἀλλ᾽ ἄνδρ᾽ ἀρίστω καὶ κασιγνήτω δέϑεν 

ἐς ϑάνατον ἐκνεύοντε κωλῦσαί os δεῖ 

[ξὺν μητρὶ τῇ σῇ μὴ πρὸς ἀλλήλοιν ϑανεῖν. 

AN. τίν᾽, ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἔκπληξιν νέαν 1210 

φίλοις ἀυτεῖς τῶνδε δωμάτων πάρος; 

IO. ὦ ϑύγατερ. ἔρρει σῶν κασιγνήτων βίος. 
AN. πῶς εἶπας; IO. αἰχμὴν ἐς μίαν καϑέστατον. 
AN. οἱ ᾽γώ, τί λέξεις, μῆτερ; IO. οὐ φίλ᾽, ἀλλ᾽ ἕπου. 
AN. ποῖ, παρϑενῶνας ἐκλιποῦσ᾽; 10. ἀνὰ στρατόν. — 1235 
AN. αἰδούμεϑ᾽ ὄχλον. IO. οὐκ ἐν αἰσχύνῃ τὰ od. 

AN. δράσω δὲ δὴ τί; IO. συγγόνων λύδεις ἔριν. 

AN. τί δρῶσα, μῆτερ; 10. προσπίτνουσ᾽ ἐμοῦ μέτα. 
AN. ἡγοῦ σὺ πρὸς μεταίχμι᾽" οὐ μελλητέον. 

IO. ἔπειγ᾽ ἔπειγε, ϑύγατερ' ὡς, ἢν uiv φϑάσω 1280 

παῖδας πρὸ λόγχης, οὑμὸς ἐν φάει βίος" 

[ἣν δ᾽ ὑστερήσῃς, οἰχόμεσϑα, κατϑανῇ.] 

ϑανοῦσι δ᾽ αὐτοῖς συνϑανοῦσα κείσομαι. 

ΧΟ. αἰαῖ aiat; stroph. 

τρομερὰν φρίκα τρομερὰν φρέν᾽ ἔχω" 1285 
διὰ σάρκα δ᾽ ἐμὰν 

ἔλεος ἔλεος ἔμολε ματέρος δειλαίας. 

δίδυμα τέκεα πότερος ἄρα πότερον auct, 

ἰώ μοι πόνων. 

ἰὼ Ζεῦ, ὦ γᾷ, 1290 

1265 οὐδὲ Π', οὐδ᾽ ἐν OS | παρϑενεύμασιν 4 1266 δαίμονος Her- 
mann 1268 ἐς hic B E | κωλύσαι AG | cs om. A 12969 uncis inclusi 

1979 fc hio A 1214 οἱ ᾽γὼ G, οἷ (vel o?) ἐγὼ r | μᾶτερ BG 
1275 πῇ 17, ἐκλιποῦσα OL 1216 ὄχλον ABB corr.b. 1211 δή τι a. E | 
λύσης Ej 1978 προσπιτνοῦσ᾽ 1101 μετά BG — 1219 μεταίχμ᾽ A | μελη- 
τέον ΒΡ, corr.| 1280 ἤν ys E. 1281 οὐμὸς Β 1282 om. c G , adser. ἐν 
πολλοῖς οὐ φέρεται a, cfr. 976, eiecit, Grotius 1284 αἴ vel o? quater 
AEL, octies B 1285 φρένα 1, 1286 ante διὰ habent «i quater 
AL, decies B, ὃ ὃ G, om. E | σάρκα δ᾽ ἐμὰν scr. ὃς super « et ἧς 

super ἂν a 1287 ματέρος in rec. libro, ματρὸς OS (μρὲ E) 
1988 πότερον ἄρα L | ἄρα A 1989 πόνων] fort. 9)svov, cfr. 

Heracl. 738 1290 ὦ in rec. libro, ἰὼ OS 

T——P——"———— 
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ὁμογενῆ δέραν, ὁμογενῆ ψυχὰν 

δι᾿ ἀσπίδων. δι᾿ εἱμάτων; 
, , Aa UX , 

τάλαιν ἐγὼ τάλαινα, 

πότερον ἄρα νέχυν ὁλόμενον ἀχήσω; 1295 

φεῦ δᾶ φεῦ OG, antistr. 

δέδυμοι ϑῆρες, φόνιαι ψυχαὶ 

δορὶ παλλόμεναι 

πέσεα πέσεα δάι᾽ αὐτίχ᾽ αἱμάξετον. 
τάλανες, ὅ τι ποτὲ μονομάχον ἐπὶ φρέν᾽ ἠλϑέτην. 1300 

βοᾷ βαρβάρῳ 
στεναχτὰν ἀχὰν 

usAouévav νεκροῖς δάκρυσι ϑρηνήσω. 

σχεδὸν τύχα πέλας φόνου 

κρινεῖ φάος τὸ μέλλον. | 1305 

πότμος ἄποτμος ὃ φόνος ἕνεκ᾽ ᾿Ερινύων. 

ἀλλὰ γὰρ Κρέοντα λεύσσω τόνδε δεῦρο συννεφῆ 

πρὸς δόμους στείχοντα, παύσω τοὺς παρεστῶτας γόους. 

KPEQN. 

οἴμοι, τί δράσω; πότερ᾽ ἐμαυτὸν ἢ πόλιν 1810 
στένω δακχρύδας., ἣν πέριξ ἔχει νέφος 

[τοιοῦτον ὥστε δι’ ᾿Αχέροντος ἱέναι]; 

ἐμός τε γάρ παῖς γῆς ὄλωλ᾽ ὑπερϑανών, 

1292 fort. ἀσπίδος | εἱμάτων] J.Hilberg, αἱμάτων libri (αἰμά- 
rov L) 1995 ἄρα b | ἀχήσω] Elmsley, ἰαχήσω libri 1296 δὰ. 

δὰ a E, δα.. δὰ B à& .. δὰ b 1297 ϑήρες A | fort. φόνιοι 
1299 δάιδ A.L, δάϊα El| αὐτίκ᾽ JA et mut. in αὐτίχ᾽ E | αἱμάξετον L, 
sed ξεν in ras. scr. ὦ 1300 τάλαινεσ 4α Β et mut. in τάλανες E 

τάλανες a? | στεναχτὰν ἐπὶ L, vide ad v. 1302 1302 στενακτὰν ἀχὰν] 
scripsi (στεναχτὰν ἰαχὰν Aldina), ἰαχὰν στενακτὰν cG, ἰαχὰν Aa BEL 
(sed vide ad v. 1800) 1303 μελλομέναν LL, sed usAA in ras. scr. | | 
νεχρῶν G | δάκροισι 4 δάκρυσι A? 1804 τύχα πέλας φόνου] fort. 
τύχας ἐπὶ ξυροῦ 1806 κρίνεν B.L et mut. in κρινεῖ a Ἀρινεῖ D | 
φάος] ξίφος Hermann 1306 πότμος] Dindorf, ἄποτμος libri | ἄπο- 
πτος α | ἕνεκεν B | ἐριννύων ES — 1307 λεύσω A B (alterum c add. b) L| 
δεῦρο om. 5 | evvsgij ABL 1309 γόους] λόγους B 1311 ἣν A 

1312 τοσοῦτον L | ἱέναι S, ἰέναι O | versum delevit Kirchhoff 
1313 ἐμὸς δὲ παῖς γῆς τῆσδ᾽ Heimsoeth | γῆς om. L add. 
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» Ἁ - 9 " ) 2 L2 τοὔνομα λαβὼν γενναῖον, ἀνιαρὸν δ᾽ ἐμοί 
ει x “- 2 , c A] ὃν ἄρτι κρημνῶν ἐκ δρακοντείων ἑλὼν 1315 

? - , 2 , ? 2 - αὐτοσφαγῆ δύστηνος ἐκόμισ᾽ ἐν χεροῖν, 
βοᾷ δὲ δῶμα. πᾶν" ἐγὼ δ᾽ ἥκω μετὰ 

, 3 v 2 / c 
γέρων ἀδελφὴν γραῖαν loxéovqv, ὅπως 

λούσῃ προϑῆταί τ’ οὐκέτ᾽ ὄντα παῖδ᾽ ἐμόν. 
τοῖς γὰρ ϑανοῦσι χρὴ τὸν οὐ τεϑνηκύτα 1820 

τιμὰς διδόντα χϑόνιον εὖ σέβειν ϑεόν. 
ΧΟ. βέβηκ᾽ ἀδελφὴ σή, Κρέων, ἔξω δόμων 

κόρη τε μητρὸς vvuyóvy κοινῷ ποδί. 

KP. ποῖ κἀπὶ ποίαν συμφοράν; σήμαινέ μοι. 

ΧΟ. ἤκουσε τέκνα μονομάχῳ μέλλειν δορὶ 1890 

ἐς ἀσπίδ᾽ ἥξειν βασιλικῶν δόμων ὕπερ. 

KP. πῶς φής; νέκυν τοι παιδὸς ἀγαπάξων ἐμοῦ 

οὐκ ἐς τόδ᾽ ἦλθον ὥστε καὶ τάδ᾽ εἰδέναι. 

ΧΟ. ἀλλ᾽ οἴχεται μὲν σὴ κασιγνήτη πάλαι" 

δοχῶ δ᾽ ἀγῶνα τὸν περὶ ψυχῆς, Κρέον. 1880 
ἤδη πεπρᾶχϑαι παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 

ΚΡ οἴμοι, τὸ μὲν σημεῖον εἰσορῶ τόδε, 

σκυϑρωπὸν ὄμμα καὶ πρόσωπον ἀγγέλου 

στείχοντος, ὃς πᾶν ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον. 

ATT'EAOZ. 

ὦ τάλας ἐγώ. τίν᾽ εἴπω μῦϑον ἢ τίνας yóovo; 1835 

KP. οἰχόμεσϑ᾽- οὐκ εὐπροσώποις φροιμίοις ἄρχῃ λόγου. 

AIT. ὦ τάλας, δισσῶς ἀυτῶ᾽ μεγάλα γὰρ φέρω κακά. 
ΚΡ πρὸς πεπραγμένοισιν ἄλλοις πήμασιν. λέγεις δὲ τί; 

1315 κρημνὸν L, σηκῶν Blaydes | £x δὲ, 1317 μέτα L fort. recte 
1318 γέρων] στέλλων L  ἀδελφὰν B 1319 λούσῃ] yo. καὶ κλαύση . 

superser. A, χλαύση IL | πρόϑηται Aa (super oó scr. óc a?) G, πρόκϑηται B 
(c erasum) 321 εὖ σέβειν} Valckenaer, εὐσεβεῖν libri 1822 Κρέων] 
Brunck, «oéov OS (δόμων ἔξω κρέον G) 1323 delet Kvicala 
1324 πῇ L | ποῖαν Α | ποίᾳ συμφορᾷ F. Gu. Schmidt | σήμανε B 
1327 φῆις A, φήις ὦ | παιδὸς in ras. ser. ὦ 1331 πεπράχϑαι OS 

1332 τὸ μὲν] τορὸν Th. Kock 1334 πᾶν] ἡμῖν G 1335 γόους] 
Porson, λόγους OS 1336 εὐπρόσωπος L, εὐστόμοισι Hartung cl. 
Hesych. εὔστομον᾽ ἀπὸ μέρους, εὐπρόσωπον  ἄρχη G, ἄρχὴι a, ἀρχὴ a?r 

1337 γὰρ om. E 1388 πεπραγμένοισι, omisso ἄλλοις, G, fort. πε- 
πραγμένοισί γ᾽ ἄλλοις | ἄλλο a? | πήμασι B 

reo yremt I TR 



POINIEXAI 63 

ALI. οὐκέτ᾽ εἰσὶ σῆς ἀδελφῆς παῖδες ἐν φάει, Κρέον. 

KP. «iai 1340 

μεγάλα μοι ϑροεῖς πάϑεα xol πόλει. 

ὦ δώματ᾽ εἰσηκούσατ᾽ Οἰδίπου τάδε 
[παίδων ὁμοίαις συμφοραῖς ὀλωλότων]: 

XO. ὥστ᾽ ἂν δακρῦσαί γ᾽. εἰ φρονοῦντ᾽ ἐτύγχανεν. 
KP. οἴμοι ξυμφορᾶς βαρυποτμωτάτας, 1345 

οἴμοι κακῶν δύστηνος" ὦ τάλας ἐγώ. 

ALTI. εἰ καὶ τὰ πρὸς τούτοισέί γ᾽ εἰδείης xox«. 

KP. καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε δυσποτμώτερα; 
ADT. τέϑνηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δυοῖν παίδοιν μέτα. 
ΧΟ. ἀνάγετ᾽ ἀνάγετε κωκυτόν, 1350 

ἐπὶ κάρα rs λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν. 

KP. ὦ τλῆμον. οἷον r£ouov', ᾿Ιοκάστη, βίου 
| γάμων rs τῶν σῶν Σφιγγὸς αἰνιγμοὺς ἔτλης. 

πῶς καὶ πέπρακται διπτύχων παίδων φόνος 

ἀρᾶς τ᾽ ἀγώνισμ᾽ Οἰδίπου; σήμαινέ μοι. 1355 

AIT. τὰ uiv πρὸ πύργων εὐτυχήματα χϑονὸς 
οἶσϑ᾽- οὐ μακρὰν γὰρ τειχέων περιπτυχαί, 
[ὥστ᾽ οὐχ ἅπαντά σ᾽ εἰδέναι τὰ δρώμενα.] 

ἐπεὶ δὲ χαλκέοις σῶμ᾽ ἐκοσμήσανϑ' ὕπλοις 

oí τοῦ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι 1800 

ἔστησαν ἐλϑόντ᾽ ἐς uécov μεταίχμιον 

1339 ἐμ A 1340 Creonti tribuit L, χορ. praefigunt OG | «i «i, 

superscr. ὃ ὃ 4, αἵ o? E, 8 8 G — 1341 πάϑεα] πένϑεα L 1842 xo 
praefigunt A EG, «yy. B 1343 auctore Valckenario delevit Geel 
1344 ὥστ᾽ ἂν δακρῦσαι] Hartung, ὥστε δακρῦσαι EL, ὥστε δακρύσαι 
Aa B ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαι G. ἐτύγχανεν Aa ov super εν scr. a?, ἐτύγχανον r 

1345 post οἴμοι (ὦὥ super οἵ minio scr.) add. ys E | ξυμφορὰς 48 
corr. b, συμφορᾶς r | βαρυποτμοτάτας a.B IES 1840 om. B L, m marg. 
adseriptum habent A«, in marg. addidit b | ὦμοι G | ὦ τάλας E, ὃ 
τάλας Ab 1841 τοὐτοισί γ᾽ τούτοισιν G 1348 δυσποτμότερα ΒΡ 
et corr. ex -ώτερα A 1349 σῆι A | δυοῖν παίδοιν DB c super οἵ et or 
ser. ὃ | μετά BG 1351 ἐπὶ κάρα] yo. ἐπικρᾶτα superscr. A, ἐπὶ 
xo&rc G et eod. Thessalon. (vide ad Or. not. ind), ἐπὶ κάρᾳ Blaydes | 
χερῶν L, delet Burges 1359 ὦ in ὦ mut. b | τλήμον A | τέομ᾽ 
a* ES 1353 σφιγγὸς L, sed yo in ras. scr. 0 | αἰνιγμοῦς Α 1354 
fort. διπτύχοιν παίδοιν — 1357 uaxo&v A 1858 δρώμεναι A corr. A? 
versum delevi 1359 χαλκοῖς G ἐκόσμησαν 9' A, ἐκόσμησαν G 
1360 delet Valckenaer, cfr. 1243 
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δισσὼ στρατηγὼ καὶ διπλὼ στρατηλάτα 

ὡς εἰς ἀγῶνα μονομάχου τ᾽ ἀλκὴν δορός. 
βλέψας δ᾽ ἐπ᾽ "Aoyoc ἧκε Πολυνείκης ἀράς" 
ὦ πότνι᾽ Ἥρα, cóg γάρ siu, ἐπεὶ γάμοις 1365 
&ev&' ᾿“δράστου παῖδα xal ναίω χϑόνα, 
δός μοι κτανεῖν ἀδελφόν, ἀντήρη δ᾽ ἐμὴν 

καϑαιματῶσαι δεξιὰν νικηφόρον, 

αἴσχιστον αἰτῶν στέφανον, ὁμογενῆ κτανεῖν. 

[πολλοῖς δ᾽ ἐπήει δάκρυα τῆς τύχης ὅδη., 1370 
κἄβλεψαν ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας.] 

᾿Ετεοκλέης δὲ Παλλάδος χρυσάσπιδος 
βλέψας πρὸς οἶκον ηὔξατ᾽" ὦ Ζιὸς κόρη, 
δὸς ἔγχος ἡμῖν καλλίνικον ἐκ χερὸς 

ἐς στέρν᾽ ἀδελφοῦ τῆσδ᾽ ἀπ᾿ ὠλένης βαλεῖν 18τῦ 
κτανεῖν ὃ᾽ ὃς ἦλϑε πατρίδα πορϑήσων ἐμήν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀφείϑη πυρσὸς ὡς Τυρσηνικῆς 

σάλπιγγος ἠχὴ σῆμα φοινίου μάχης, 

ἧξαν δράμημα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι" 

κάπροι δ᾽ ὅπως ϑήγοντες ἀγρίαν γένυν 1880 

ξυνῆψαν, ἀφρῷ διάβροχοι γενειάδας" 

ἧσσον δὲ λόγχαις" ἀλλ᾽ ὑφίζανον κύκλοις, 

ὅπως σίδηρος ἐξολισϑάνοι μάτην. 

εἰ δ᾽ ὄμμ᾽ ὑπερσχὸν ἴτυος ἅτερος μάϑοι, 
λόγχην ἐνώμα, στόματι προφϑῆναι ϑέλων. 1385 

1362 fort. δισσώ τ᾽ ἀδελφὼ | καὶ δισσοὶ L | στρατηλάτα corr. ex 
στρατηλάται G | versus fort. loco versus 1360 ponendus 1363 uovo- 
μάχου v | yo. μονομάχου τ᾽ ἀλκὴν δορός schol, μονομαχεῖν A, μονομα- 
χοῦντ᾽ v (yo. μονομάχου τὴν ἀλκὴν superscr. b), cfr. Aristoph. Phoen. 
fr. apud Athen. IV p. 1645 ἔς τε μονομάχου πάλης ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσιν 

1864 ἐπ’ A, ἐς aG, εἰς BEL ἧκε A 1365 σὸς εἶμ᾽ (γὰρ minio 
superscr.) .É | εἶμι 1, | ἐπεὶ corr. ex ἐπὶ G. 1369 αἰτῶν, quod ex 
libro rec. affertur, Canter, αἰτῶ libr | ὁμογενὴ A 1370 sq. delevit 
Valckenaer 1370 ὅσην A 1371 διδόντες BEL 1372 ἐτεοχλῆς E 

1878 Hber .A corr. .A* 1374 £x χερὸς] fort. εὐστόχως 1375 si 
στέρν Α 1376 deest.in cod. Thessalonicensi | χτανεῖν] yo. χτεῖναί 9" 
in marg. scr. A 1378 ἠχῆ A, fort. ἀχὴ | φονίου AB.L et mut. in 
φοινίου E 1379 om. .A supplevit in marg. .A? | δράμημα] scripsi, 
δοόμημα hbri 1382 ἧισσον a, ἤϊσσον a?L, iov B 1383 ἐξολισ- 
ἁγάνοι, quod ex libro rec. affertur, Porson, ἐξολισϑαίνοι Aa EL, ἐξ- 
ολισϑαίνη BG 1384 ὑπεροσχὼν ἅτερος ἴτυος μάϑη G | ἄτερος A.E 
1385 στόματι] κάμακι Stadtmueller 
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ἀλλ᾽ εὖ προσῆγον ἀσπίδων κερχνώμασιν 
ὀφϑαλμόν, ἀργὸν ὥστε γίγνεσϑαι δόρυ. 

[πλείων δὲ τοῖρ ὁρῶσιν ἐστάλασσ᾽ ἱδρὼς 

ἢ τοῖσι δρῶσι, διὰ φίλων ὀρρωδίαν.] 

᾿Ετεοκλέης δὲ ποδὶ μεταψαίρων πέτρον 1890 

ἴχνους ὑπόδρομον, κῶλον ἐκτὸς ἀσπέδος 

τίϑησι᾽ Πολυνείκης δ᾽ ἀπήντησεν δορί, 
πληγὴν σιδήρῳ παραδοϑεῖσαν εἰσιδών, 

κνήμην vs διεπέρασεν oysiov δόρυ" 

στρατὸς δ᾽ ἀνηλάλαξε Ζαναϊδῶν ἅπας. 1395 

κἀν τῷδε μόχϑῳ γυμνὸν ὦμον εἰσιδὼν 
ὁ πρόσϑε τρωϑεὶς στέρνα Πολυνείκους βία 

διῆκε λόγχην, κἀπέδωκεν ἡδονὰς 
Κάδμου πολίταις, ἀπὸ δ᾽ ἔϑραυσ᾽ ἄκρον δόρυ. 
ἐς δ᾽ ἄπορον ἥκων δορὸς ἐπὶ σκέλος πάλιν 1400 

χωρεῖ, λαβὼν δ᾽ ἀφῆκε μάρμαρον πέτρον 

μέσον v' ἄκοντ᾽ ἔϑραυσεν" ἐξ ἴσου δ᾽ "άρης 
ἦν, κάμακος ἀμφοῖν χεῖρ᾽ ἀπεστερημένοιν. 

ἔνϑεν δὲ κώπας ἁρπάσαντε φασγάνων 
ἐς ταὐτὸν ἧκον, συμβαλόντε δ᾽ ἀσπίδας 1405 

πολὺν ταραγμὸν ἀμφιβάντ᾽ εἶχον μάχης. 
καί πὼς νοήσας ᾿Ετεοκλῆς τὸ Θεσσαλὸν 

ἐσήγαγεν σόφισμ᾽ ὁμιλίᾳ χϑονός. 

ἐξαλλαγεὶς γὰρ τοῦ παρεστῶτος πόνου, 

λαιὸν μὲν ἐς τοὔπισϑεν ἀμφέρει πόδα, 1410 

1386 sq. in textu omissos in marg. supplevit E 1386 xsoyvo- 
μασιν] ex Hesych. xsogvoucow .. καλοῦσι δὲ καὶ τὸν περὶ τὰς ἴτυς 
τῶν ἀσπίδων κόσμον Valckenaer, κεγχρώμασιν libri (κεγχρώμασι B.E) 

1881 γίνεσϑαι AES 1888 54. delevi 1888 πλεΐων Α corr. A? | 
ἐστάλλασ᾽ G | ἱδοῶς A 1889 δρῶσινα 1890 ἐτεοκλῆς Ej 1891 ἱππο- 

δρομον G 1892 ἁπήντησε a?B EG .— 1898 ἐσιδῶ BE 1894 κνή- 
μὴν B, κνήμης r | in marg. yo. διεπάρασσεν (810) a 1395 ἀνήλαξε .A | 
δαναῶν Β 1396 fort. τῷδ᾽ ὁ μοχϑῶν, deleto versu proximo | ἐσιδὼν .B 

1397 βίᾳ om. A 1398 κἀντέδωκεν Herwerden 1399 ἔϑρανυ- 
σεν B.E 1402 τ᾽ in rec. libro, δ᾽ OS | ἔϑραυσ᾽ AL 1403 ἀπεστε- 
ρημένοιν in rec. libris, ἀπεστερημένοις OS, ἀπεστερημένων c 
1404 ἁρπάσαντε €, ἁρπάσαντες OS 1405 τε ἦκον a, ἦξαν Blaydes | 
συμβαλόντε cG, συμβάλλοντε 4, συμβαλόντες a BEL 1400 ἀμφι- 
βᾶντ᾽ A | μάχης] fort. πάλης 1407 ἐτεοκλὴς A | ϑετταλὸν G 1408 
εἰσήγαγε a? BL 1409 ἀμφέρει B ἐ in & mut. b, ἀναφέρει v, cfr. 297 

Euripides, Phoenissae. ) 
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πρόσω τὰ κοῖλα γαστρὸς εὐλαβούμενος, 

προβὰς δὲ κῶλον δεξιὸν δι’ ὀμφαλοῦ 

καϑῆκεν ἔγχος σφονδύλοις τ᾽ ἐνήρμοδεν. 

ὁμοῦ δὲ κάμψας πλευρὰ καὶ νηδὺν τάλας 
σὺν αἱματηραῖς σταγόσι Πολυνείκης πίτνει. 1415 

ὃ δ᾽, ὡς κρατῶν δὴ καὶ νενικηκὼς μάχῃ; 

ξίφος δικὼν ἐς γαῖαν ἐσκύλευέ νιν 

τὸν νοῦν πρὸς αὐτὸν οὐκ ἔχων, ἐκεῖσε δέ. 

ὃ καί vw ἔσφηλ᾽" ἔτι γὰρ ἐμπνέων βραχύ, 

σῴώξων σίδηρον év λυγρῷ πεσήματι, 1420 

μόλις μέν, ἐξέτεινε δ᾽ εἰς ἧπαρ ξίφος 
᾿Ετεοκλέους ὁ πρόσϑε Πολυνείκης πεσών. 

γαῖαν δ᾽ ὀδὰξ ἑλόντες ἀλλήλων πέλας 
πίπτουσιν ἄμφω κοὐ διώρισαν κράτοο. 

ΧΟ. φεῦ φεῦ, κακῶν σῶν, Οἰδίπου, σ᾽ ὅσον στένω: 1425 
τὰς σὰς δ᾽ ἀρὰς ἔοικεν ἐχπλῆσαι ϑεός. 

ADI: ἄκουε δή νυν καὶ τὰ πρὸς τούτοις κακά. 

ἐπεὶ τέκνω πεσόντ᾽ ἐλειπέτην βίον. 

ἐν τῷδε μήτηρ ἡ τάλαινα προδπίτνει 

[σὺν παρϑένῳ τε καὶ προϑυμίᾳ ποδός]. 1480 
τετρωμένους δ᾽ ἰδοῦσα καιρίους σφαγὰς 

ὥμωξεν᾽ ὦ τέκν᾽, ὑστέρα βοηδρόμος 
πάρειμι" προσπίτνουσα δ᾽ ἐν μέρει τέκνα 
ἔκλαι᾽., ἐθρήνει τὸν πολὺν μαστῶν πόνον 

c Grévovo , ἀδελφή 9' ἡ παρασπίξουσ᾽ ὁμοῦ" 1435 

1412 προσβὰς α προβὰς a? 1418 σπονδύλοις δ᾽ G — 1414 πλευ- 
ρὰν mut. in πλευρᾶν .A, πλευρὰν S, sed &v in ἃ mutare voluisse vi- 
detur L 1415 συναιματηραῖς .A et eraso v post c B σὺν αἱματηραῖς b | 
πιτνεῖ O (πιπτνεῖ E) S. 1417 ἐς hie EG 1418 αὑτὸν in rec. libris, 

cfr. schol. πρὸς τὸν νεκρόν. ἢ πρὸς ἑαυτόν 1419 ἔσφηλεν mut. in 
ἔσφηλ E 1422 πρόσϑεν A|versum delet Blaydes 1428 om. A in 
marg. supplevit A? | ἀλλήλοιν c — 1425 XO. om. L, schol. τινὲς Κρέων] 
Οἰδίπου, σ᾽ ὅσον στένω] οἰδίπου σὸς ὧν στένω A B E et mut. in οἰδίπου σ᾽ 

ὅσον στένωϊα, yo. ὅσον στένω superscr. A, yo. καὶ ὅσον b, οἰδίπου ὅσον στένω S 
1426 ἐχπλήσειν G 1427 δὴ νῦν hbri 1428 γρ. ὡς γὰρ πεσόντε 

παῖδε λιπέτην βίον in marg. scr. A, yg. og γὰρ τέκνω πεσόντε λιπέτην 
βίον in marg. habet ὦ | ἐλιπέτην AL 1429 προσπίπτοι A, προσ- 
πιτνεῖ v, προσχυρεῖ Hartung 1430 delevit Valckenaer 1431 και- 
ρίας S 1432 duoéísv A.B corr. b. 1433 προσπιτνοῦσα OS | μέρη A | 
τέκνων L 1434 μαστῶν] μάτην Nauck 14835 ἀδεφη, A corr. A? | 
0']o BE 
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ὦ γηροβοσκὼ μητρός, ὦ γάμους ἐμοὺς 
προδόντ᾽ ἀδελφὼ φιλτάτω. στέρνων δ᾽ ἄπο 
φύσημ᾽ ἀνεὶς δύσϑνητον ᾿Ετεοκλῆς ἄναξ 
ἤκουσε μητρός, κἀπιϑεὶς ὑγρὰν χέρα 
φωνὴν μὲν οὐκ ἀφῆκεν, ὀμμάτων δ᾽ ἄπο 1440 
προσεῖπε δακρύοις, ὥστε σημῆναι φίλα. 

ὃ δ᾽ ἦν ἔτ᾽ ἔμπνους, πρὸς κασιγνήτην δ᾽ ἰδὼν 
γραῖάν τε μητέρ᾽ εἶπε Πολυνείκης τάδε" 
ἀπωλόμεσϑα, μῆτερ᾽ οἰκτείρω δὲ σὲ 

καὶ τήνδ᾽ ἀδελφὴν καὶ κασίγνητον νεκρόν. 1445 

φίλος γὰρ ἐχϑρὸς éyévev , ἀλλ᾽ ὅμως φίλος. 

ϑάψον δέ uw, ὦ τεκοῦσα, καὶ σύ, σύγγονε, 
ἐν γῇ πατρῴα, καὶ πόλιν ϑυμουμένην 

παρηγορεῖτον, ὡς τοσόνδε γοῦν τύχω 

χϑονὸς πατρῴας, κεί δόμους ἀπώλεσα. 1450 

ξυνάρμοσον δὲ βλέφαρά μου τῇ σῇ χερί, 
μῆτερ᾽ τίϑησι δ᾽ αὐτὸς ὀμμάτων ἔπι" 

καὶ χαίρετ᾽" ἤδη γάρ us περιβάλλει σκότος. 

ἄμφω δ᾽ ἅμ᾽ ἐξέπνευσαν ἄϑλιον βίον. 
μήτηρ δ᾽, ὅπως ἐσεῖδε τήνδε συμφοράν. 1455 

ὑπερπαϑήσασ᾽ ἥρπασ᾽ ἔκ νεκρῶν ξίφος 

κἄπραξε δεινά" διὰ μέσου γὰρ αὐχένος 

ὠϑεῖ σίδηρον. ἐν δὲ τοῖσι φιλτάτοις 

ϑανοῦσα κεῖται περιβαλοῦσ᾽ ἀμφοῖν χέραο. 

ἀνῇξε δ᾽ ὀρϑὸς λαὸς εἰς ἔριν λόγων, 1460 

ἡμεῖς μὲν ὡς νικῶντα δεσπότην ἐμόν, 
of δ᾽ ὡς ἐκεῖνον. ἦν δ᾽ ἔρις στρατηλάταις, 

ov μὲν πατάξαι πρόσϑε Πολυνείκη δορί, 

1436 γηροβοσχῶ A 1437 φιλτάτων G | δ᾽] v E 1438 ἂν 
εἰς Α corr. A? δύσϑνητον A, δύστλητον v | éctoxAéng α΄ 1439 ὑγρὰν] 
λυγρὰν A*G | χέρα corr. ex χεῖρα .E 1440 δ᾽ om. A 1442 ὃ δ᾽ 
Aa, 00 a?r | v ἃ 1443 ὥρα L 1444 δέ σε E 1448 πόλει 
ϑυμουμένη B wv super sev et v super ἡ scr. b 1449 γ᾽ oov B, schol. 
γρ. καὶ τοσόνδε δὴ τύχω 1451 χειρὶ B 1455 ἐσεῖδε hic A B E, 
ἐπεῖδε a 1456 ὑπερπαϑήσας Α corr. A? | ἥρπασεν νεκρῶν ξίφος A, 
ἐκ νεκρῶν λάβε ξίφος a, ἔκ νεχρῶν ξίφος ἥρπασε L, ἥρπασ᾽ ἔκ νεκροῦ 
ξίφος G 1458 yo. σὺν τέκνοις δὲ φιλτάτοις in marg. scr. a | ἐν δὲ 
τοῖς E 1459 yo. καὶ ἄμφω τέκνα in marg. scr. ὦ 1460 ὀρϑῶς 
corr. in óo90c B | ὁ λαὸς 11, 1463 πατᾶξαι 4 | πρόσϑ'ε supra lineam 
add. A, πρόσϑεν L | πολυνείκη «a, πολυνείκην v 

5^ 
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ot δ᾽ ὡς ϑανόντων οὐδαμοῦ νίκη πέλοι. 

[κἀν τῷδ᾽ ὑπεξῆλϑ'᾽ ᾿Δντιγόνη στρατοῦ δίέχα.] 1465 
ot δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἧσσον" εὖ δέ πως προμηϑίέᾳ 

καϑῆστο Κάδμου λαὸς ἀσπίδων ἔπι" 

κἄφϑημεν οὔπω τεύχεσιν πεφραγμένον 

᾿“ργεῖον ἐσπεσόντες ἐξαίφνης στρατόν. 

κοὐδεὶς ὑπέστη. πεδία δ᾽ ἐξεπίμπλασαν 1470 
φεύγοντες, ἔρρει δ᾽ αἷμα μυρίων νεκρῶν 

λόγχαις πιτνόντων. ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχῃ, 

ot μὲν Ζιὸς τρόπαιον ἵστασαν βρέτας, 

ot δ᾽ ἀσπίδας συλῶντες ᾿Ζργείων νεκρῶν 
σκυλεύματ᾽ εἴσω τειχέων ἐπέμπομεν. 1475 
ἄλλοι δὲ τοὺς ϑανόντας ᾿Δντιγόνης μέτα 

νεχροὺς φέρουσιν ἐνθάδ᾽ οἰχτίσαι φίλοις. 

πόλει δ᾽ ἀγῶνες ot μὲν εὐτυχέστατοι 
τῇδ᾽ ἐξέβησαν, οἱ δὲ δυστυχέστατοι. 

ΧΟ. οὐκ εἰς ἀκοὰς ἔτι δυστυχία 1480 

δώματος ἥκει" πάρα γὰρ λεύσσειν 

πτώματα νεκρῶν τρισσῶν ἤδη 

τάδε πρὸς μελάϑροις κοινῷ ϑανάτῳ 

σκοτίαν αἰῶνα λαχόντων. 

ANTIT'ONH. 

οὐ προκαλυπτομένα βοτρυχώδεος 1485 

“ἁβρὰ παρηΐδος οὐδ᾽ ὑπὸ 

παρϑενίας τὸν ὑπὸ βλεφάροις 

φοίνικ᾽ ἐρύϑημα προσώπου 

αἰδομένα φέρομαι βάκχα νεκύων, 

κράδεμνα δικοῦσα κόμας ἀπ᾽ ἐμᾶς, 1490 

r 

1464 πέλεν a.B G. ov super δὲ scr. b 1465 ὑπεξῆλϑε A | versum 
delevit Valekenaer 1466 ἤϊσσον Aa Β 1, 1468 τεύχεσι B.ES | 
πεφαργμένον Dindorf 1472 πιτνόντων)] ὧν super óv scr. b, πιπτόν- 
vov G 1473 τροπαῖον a?, τρόπαῖον E 1416 μετά BG 1477 φί- 
λους S 1418 sq. τῇ μὲν... οἵδ᾽ ἐξέβησαν, τῇ δὲ Th. Kock | δυστυχέ- 
στατοι] δυσποτμώτατοι Nauck 1481 λεύσειν Βα 1482 yo. σώματα B 

1485 βοτρυχώδεος in rec. libro, βοστρυχώδεος OS (βοστρύχω δέος B) 
1488 ἐρύϑιμα DB, ἐρύϑημα delet Burges 1489 νεκύων] vsexoàv .A 

1490 κήδεμνα mut. in κρήδεμνα L | δίκουσα Α δικοῦσα 45 
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στολίδος κροκόεσσαν ἀνεῖσα vrQugv, 

ἁγεμόνευμα νεχροῖσι πολύστονον. αἰαῖ, ἰώ μοι. 

ὦ Πολύνεικες, ἔφυς ἄρ᾽ ἐπώνυμος, ὥμοι, Θήβαις" 

σὰ δ᾽ ἔρις — οὐκ ἔρις, ἀλλὰ φόνῳ φόνος — 1495 

Οἰδιπόδα δόμον ὥλεσε κρανϑεῖσ᾽ 

αἵματι δεινῷ, αἵματι λυγρῷ. 

τίνα προσωδὸν 

ἢ τίνα μουσοπόλον στοναχὰν ἐπὶ 

δάκρυσι δάκρυσιν, ὦ δόμος ὦ δόμος, 1500 
ἀνακαλέσωμαι, 

τρισσὰ φέρουσα τάδε σώματα σύγγονα, 

ματέρα καὶ τέκνα, χάρματ᾽ ᾿Ερινύος; 

ἃ δόμον Οἰδιπόδα πρόπαν (cos, 

τᾶς ἀγρίας ὅτε 1505 

δυσξύνετον ξυνετὸς μέλος ἔγνω 

Σφιγγὸς ἀοιδοῦ σῶμα φονεύσας. 
ἰώ μοι, πάτερ, 

τίς EAAGg ἢ βάρβαρος ἢ 
τῶν προπάροιϑ᾽ εὐγενετᾶν ἕτερος * 1510 

ἔτλα κακῶν τοσῶνδ᾽ 
αἵματος ἁμερίου 

τοιάδ᾽ ἄχεα φανερά; 

1491 στολίδος.. τρυφάν] Porson, στολίδα.. τρυφᾶς (τρυφάς D, 
τρυφῆς L) libri | κροκόεσαν AG 1492 &ysuóvevue Aa | αἷ et AL, 
«v αἱ BE, oi ct et ei G 1494 ὦμοι E, ὥιμοι €, ὥμοι μοι v | Θή- 
βαις] Hermann, ϑῆβαι liri — 1495 σὰ] σὺ E] — 1496 ὥὦλεσεν G | κραν- 
δ εῖσ᾽ schol. (τὸ τέλειον κρανϑεῖσα), κρανϑείοσ᾽ D, κρανϑεὶς" 1497 τραύ- 
ματι λυγρῷ Stadtmueller, fort. πτώματι λυγρῶ 1498 τίνα δὲ G, fort. 
τίν᾽ ὄπα 1499 τίνα LL α rescr. vel ex o corr. ! 1500 alterum 
ὦ om. G 1501 ἀνακαλέσομαι B ὦ super o scr. b, ἀνακαλέσομαι r 
1502 τάδε om. EG et φέρουσα πεσήματα Kirchhoff 1503 ρα L | 
ἐριννύος E, ἐριννύων LL ov in og mut. ὦ 1504 «t 1, ἃ superscr. i | 
οἰδίποδα B E, οἰδίποδος «| ὥλεσεν a, ὥλεσαν S, sed «v erasum in G 

1505 τὰς B corr. b, τὰς mut. in τᾶς .E 1506 δυσξύνετον schol. 

(αἴνιγμα τὸ δυσξύνετον ἐκεῖνο), δυσξυνέτου OS (ἃ super ov scr. A) | 
ξυνετὸς in rec. libris, ξυνετὸν OS 1508 ἰώ μοι EG, ἰώ uot μοι r 

1509 fort. Ελλάδος ἣ βάρβαρος] τίς βάρβαρος Γ' 1610 προπάροιϑε A, 
προπάροιϑεν « Β EG, πάροιϑεν 1,  εὐγενετῶν [1 1511 ἔτλαν B v 
del. b | τόσων δι᾽ a.E τόσωνδ᾽ a? | 1511 post 1512 collocat Heath, fort. 
αἵματος ἁμετέρου (ἁμετέρου Kirchhoff) κακῶν τοσῶνδ᾽ ἔτλα 1519 ἀμε- 
olov AB et mut. in ἁμερίου E 
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τάλαιν᾽ ὡς ἐλελίζει. 

τίς ἄρ᾽ ὄρνις 17] δρυὸς ἢ ἐλάτας 1515 

ἀκροχόμοις ἀμφὶ κλάδοις 

ἑζομένα μονομάτορος ὀδυρμοῖς 
ἐμοῖς ἄχεσι συνῳδός:; 

αἴλινον αἰάγμασιν ὃ 

τοῖσδε προκλαίω μονάδ᾽ αἰῶ- 1520 
να διάξουσα τὸν ἀεὶ χρόνον ἐν 
λειβομένοισιν δάκρυσιν [ἰαχήσω!. 

τίν᾽ ἐπὶ πρῶτον ἀπὸ χαίτας 
σπαραγμοῖσιν ἀπαρχὰς βάλω; . -ABSB 

ματρὸς ἐμᾶς διδύμοι- 

6L γάλακτος παρὰ μαστοῖς 

ἢ πρὸς ἀδελφῶν E 

οὐλόμεν᾽ αἰκίσματα vais] 
ὀτοτοτοῖ λεῖπε σοὺς δόμουὸ, 1530 

ἀλαὸν ὄμμα φέρων, 
πάτερ γεραιέ, δεῖξον, 

Οἰδιπόδα, σὸν αἰῶνα μέλεον, ὃς ἐπὶ 
δώμασιν ἀέριον σκότον ὄμμασι 

σοῖσι βαλὼν ἕλκεις μακρόπνουν ξωάν. 1535 

κλύεις, ὦ κατ᾽ αὐλὰν ἀλαίνων γεραιὸν 

πόδ᾽ ἢ δεμνίοις 
δύστανος ἰαύων; 

1514 ἐλέξει B | verba τάλαιν᾽ ὡς ἐλελίξει fort. in v. 1611 trams- 
ferenda sic scripta: ἀλαίνουσ᾽ ἐλελιζ- 1516 τίς τ᾽ ἂρ a | fort. sic 
ἐλάτας 1516 &ugi om. 4 1516 sq. uovoucrsoog ὀδυρμοῖς ἀμφὶ 
πλάδοις ἑζομένα μονομάτορος ὀδυρμοῖς E 1517 fort. ἁλαίνουσ᾽, ἐλελι- 
ξομένα μονομάτορ᾽ ὀδυρμὸν (vide ad v. 1514) | ἑζομένα om. a add. a?, 
ἑζομένη .L | μονομάτερος Aa BG 1519 αἰλῖνον B αἴλίνων (sic) b, 
αἰλίνων a?, fort. αἴλινον ciAwov  αἰάγμασι B 1520 προσκλαίω G | 
μόνα δ᾽ Aa (corr. a?) E | αἰῶ Nauck 1522 λειβομένοισι Aa .BEG | 
δακχρύοισιν in rec. libris | ἰαχήσω delevit Burges 1524 ἀπὸ] ἐπὶ EG 

1525 σπαραγμοῖσιν ἀπαρχὰς om. E|(«Ao| κάλω G 1526 ματέ- 
ρος G | ἐν διδύμοισι OS, ἐν om. rec. libri 1597 μαστοῖς in rec. 
libro, μαστοῖσιν OS, νασμοῖς Musgrave 1528 fort. ἀδελφοῖν 
1529 νεκρῶν] yo. δισσῶν superscr. A, δισσῶν G 1530. ὀτοττοτοί A, 
ὁττοττοττοῖ &, ὀττοτοὶ ὀττοτοί D, ὀττοτοὶ ὀττοττοτοῖ E, ὀττοτοῖ LL, ὀττο- 
voi ὀττοτοῖ G. | λεῖπε Aa BL, λίπε, superscr. εἴ, E, λίπε G 1534 δώ- 
μασιν] δάκρυσιν Hermann 1686 ἔλκεις A | μακρόνπνουν A, μακρό- 

3 " zovov Nauck | £o&v B, ξωάν r 1537 πόδ᾽ ἢ] Schoene, πόδα libri | 
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τί μ᾽, ὦ παρϑένε, βακτρεύμασι τυ- 
φλοῦ ποδὸς ἐξάγαγες ἐς φῶς 1540 
λεχήρη σκοτίων ἐκ ϑαλάμων 

οἰκτροτάτοισιν δακρύοισιν, 
πολιὸν αἰϑέρος ἀφανὲς εἴδωλον ἢ 
νέκυν ἔνερϑεν ἢ 
πτανὸν ὄνειρον; 1545 

AN. δυστυχὲς ἀγγελίας ἔπος οἴσῃ, 
πάτερ. οὐκέτι GOL τέκνα λεύσσει, 
φάος οὐδ᾽ ἄλοχος, παραβάχτροις 
ἃ πόδα σὸν τυφλόπουν ϑεραπεύμασιν αἰὲν ἐμόχϑει, 
ὦ πάτερ, ὦμοι. 1550 

Ol. ὥμοι ἐμῶν παϑέων' πάρα γὰρ στενάχειν τάδ᾽, ἀυτεῖν. 
τρισσαὶ ψυχαὶ ποίᾳ μοίρᾳ 
πῶς ἔλιπον φάος, ὦ τέκνον, αὔδα. 

AN. οὐκ ἐπ᾽ ὀνείδεσιν οὐδ᾽ ἐπιχάρμασιν, 1555 
ἀλλ᾽ ὀδύναισι λέγω" σὸς ἀλάστωρ 
ξίφεσιν βρίϑων 

καὶ πυρὶ καὶ σχετλίαισι μάχαις ἐπὶ παῖδας ἔβα σούς, 
ὦ πάτερ, ὦμοι. 

Ol. αἰαῖ. AN. τί τάδε καταστένεις; 1560 

fort. 'v δεμνίοις 1531 sq. δύστανον δεμνίοις G. δύστανος 1,. δύστα- 
vov v 1540 ἐξήγαγες a? EG 1541 λεχήρει ὦ λεχήρη a? 1542 οἱ- 
χτροτάτοισι &.B EL, οἰκτροτάτοις G. | δάκρυσι B, δακρύοισι a EL 
1543 αἰϑέρος ἀφανὲς] αἰϑεροφανὲς Weil 1545 ποτανὸν Seidler 
1546 οἴσῃ] εἴσῃ Battier 1547 σοι] σὼ Πὶ λεύσει BL 1548 παρα- 
βάκτροις c, παρὰ βάκτροις aG, ἃ παρὰ βάκτροις AB E, ἡ παρὰ 
βάκτροις .L 1549 ἃ om. E  ϑεραπεύμασι A | in marg. yo. πόδα σὸν 
τυφλὸν ϑεραπεύμασιν ἐμόχϑει « 1550 ὦ om. libri, add. Hermann | 
ὦιμοι À, ὦμοι a. E 1550 sq. OI. ante prius óuor praefigunt, ante 
alterum. om. LG 1551 ὦμοι ἐμῶν EG, ὦμοι μοι ἐμῶν AaL yo. 
ὦ μοι ἐγὼ παϑέων adscr. A | παρά 1, | στοναχαῖς τάδ᾽ αὐτεῖν Geel, 
malim στενάχειν τάδ᾽ ἀυτῇ 1553 ποίᾳ μοίρᾳ (μοῖρα A)] yo. μιᾷ 
μοίρᾳ superscr. ὦ. 1555 ὀνειδίσεσιν E, ὀνείδεσσιν L | ἐπὶ χάρμασιν a E 

1556 σὸς} metricus codicis Kingiani (Triclinius), ὁ σὸς libri 
1551 ξίφεσιν A, ξίφεσι γ 1558 σχετλίαισιν, superscr. yg. καὶ φονίαισι 
μάχαις, v, φονίαις G, fort. σχετλίοισι 1559 ὦ πάτερ, ὥμοι. OI. αἰαῖ] 
Hermann, ὦ πάτερ. OI. ió μοι «i «i (vel αἱ αἴ libri (ἰώ μοι bis E), 
70. ὥμοι ἐγώ in marg. adscr. A 1560 τί delet Hartung 
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OI. τέκνα. AN. δι’ ὀδύνας ἔβας, 

εἰ τὰ τέϑριππά y £&9' ἄρματα λεύσσων 
ἀελίου τάδε σώματα νεκρῶν 

ὄμματος αὐγαῖς σαῖς ἐπενώμας. 

OI. τῶν μὲν ἐμῶν τεκέων φανερὸν κακόν᾽ 1565 
& δὲ τάλαιν᾽ ἄλοχος τίνι uot, τέκνον, ὥλετο μοίρα: 

AN. δάκρυα γοερὰ φανερὰ πᾶσι τιϑεμένα, 

τέκεσι μαστὸν 

ἔφερεν ἔφερεν ἱκέτις ἱχέτιν ὀρομένα. 
ηὗρε δ᾽ ἐν ᾿Ηλέχτραισι πύλαις τέκνα 1570 
λωτοτρόφον κατὰ λείμακα. 

λόγχαις κοινὸν ἐνυάλιον : 

μάτηρ, ὥστε λέοντας ἐναύλους, 

μαρναμένους ἐπὶ τραύμασιν, αἵματος 

ἤδη ψυχρὰν λοιβὰν φονίαν, 1575 

Qv ἔλαχ᾽ “4ιδας, ὥπασε δ᾽ Agua: 

χαλκόκροτον δὲ λαβοῦσα νεκρῶν πάρα φάσγανον εἴσω 
σαρκὸς ἔβαψεν. ἄχει δὲ τέκνων ἔπεσ᾽ ἀμφὶ τέκνοισι. 
πάντα δ᾽ ἐν ἄματι τῷδε συνάγαγεν, 
ὦ πάτερ, ἁμετέροισι δόμοισιν ἄχη ϑεὸς 1580 
ὃς τάδε τελευτᾷ. 

ΧΟ. πολλῶν κακῶν κατῆρξεν Οἰδίπου δόμοις 

τόδ᾽ ἦμαρ᾽ εἴη δ᾽ εὐτυχέστερος βίος. 

1561 δι᾿ ὀδύνας ἂν in rec. libris, cfr. schol. λείπει ἡ ἄν, ἵν᾽ ἢ δι᾿ 
ὀδύνας ἂν ἔβης, unde δι᾽ ὀδύνας δ᾽ ἂν F. Polle 1562 τέρϑριππα A, 
τέϑοιπα B | γ᾽ £97] Seidler, γ᾽ ἐς libri [λεύσων BL 1564 ἐπένωμας 
B: coriitb 1566 μοι om. E | μοῖρα Α 1567 φανερὰ yoso& G | 
πᾶσι] παισὶ .E 1569 ixérw A, ἱκέτιν G, ixévaov B, ἱκέτην a.E.L 
ὁρομένα yo. αἱρομένα .Á, αἰρομένα DB (ὃ super «i et ὦ super o scr. D), 
ὁρωμένα E et ut vid. a, αἱρομένα et in marg. yo. καὶ αἱρομένα ὦ, αἷρο- 
μένα S (cfr. schol. γράφεται δὲ καὶ ὀρομένα 0 ἐστιν ὀρούουσα καὶ προ- 
τείνουσα τὸν μαστόν), ὀρμένα Musgrave 1540 εὗρε libi | ἐν] ἐπ᾽ 
Herwerden 1612 ἐνυάλιαν A 1573 μὴηρ L, μήτηρ G | λέοντε συν- 
αὐύλω Porson 1574 bis scr. (in duabus paginis) B, semel del. linea 
transf. b | τραύμασι E 1575 φονίαν B (κι super ov scr. b) S, φοινίαν 
Aa. E 1576 àv A, ἣν G | ἀΐδας OS 1578 ἔβαψεν α΄, ἔπεμψεν a B 
superscr. yo. ἔβαψεν schol. ἔβαλεν 4. ἔπεμψεν EL | &xy* A, ἄχη B 
(yo. ἄγχι superser. D), ἄχει r (ἄγχι a?) | ἀμφὶ νεκροῖσιν Markland 
1579 ἄματι 4, ἅματι B, Gur IL, ἤματι E et a, sed ἤ in ras. ser. a? 
(fuit & vel oi), αἵματι G. | συνάγαγε G, συνήγαγεν v 1580 δώμασιν B 
EL (δόμοισιν ὁ) 1582 inde ab hoc versu partem fabulae extremam 
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KP. οἴκτων uiv ἤδη λήγεϑ'᾽, ὡς ὥρα τάφου 

μνήμην τίϑεσθϑαι" τόνδε δ᾽, Οἰδίπου, λόγον 1585 

ἄκουσον" ἀρχὰς τῆσδε γῆς ἔδωκέ μοι 

᾿Ετεοκλέης παῖς σός, γάμων φερνὰς διδοὺς 

Aiuovi κόρης τὲ λέκτρον Αντιγόνης G&Ocv. 

οὔχουν σ᾽ ἐάσω τήνδε γῆν οἰκεῖν ἔτι" 

σαφῶς γὰρ εἶπε Τειρεσίας οὐ μή ποτε 1590 
σοῦ τήνδε γῆν οἰκοῦντος εὖ πράξειν πόλιν. 
ἀλλ᾽ ἐκκομίξου. καὶ τάδ᾽ οὐχ ὕβρει λέγω 

οὐδ᾽ ἐχϑροὸς ὥν σοι, διὰ δὲ τοὺς ἀλάστορας 

τοὺς σοὺς δεδοικὼς μή τι γῆ πάϑῃ κακόν. 

Ol. ὧὦ uoto, ἀπ’ ἀρχῆς ὥς w ἔφυσας ἄϑλιον 1595 
καὶ rANuov', εἴ τις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ; 

ὃν χαὶ πρὶν ἐς φῶς μητρὸς ἐκ γονῆς μολεῖν, 

ἄγονον ᾿ἡπόλλων Μαΐῳ u' ἐθέσπισεν 
φονέα γενέσϑαι πατρός᾽ ὦ τάλας ἐγώ. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐγενόμην, αὖϑις ὁ σπείρας πατὴρ 1600 
κτείνει μὲ νομίσας πολέμιον πεφυκέναι" 

χρῆν γὰρ ϑανεῖν νιν ἐξ ἐμοῦ" πέμπει δέ μὲ 

μαστὸν ποϑοῦντα ϑηρσὶν ἄϑλιον βοράν" 

οὗ σῳξόμεσϑα. Ταρτάρου γὰρ ὥφελεν 
ἐλϑεῖν Κιϑαιρὼν εἰς ἄβυσσα χάσματα. 1605 

ὅς μ᾽ οὐ διώλεσ᾽, ἀλλὰ δουλεῦσαί τέ μοι 
δαίμων ἔδωκε Πόλυβον ἀμφὶ δεσπότην. 

ab Euripide abiudicat H. Leidloff (1595—-1626 damnavit Paley, inde a 
v. 1747 clausulam additiciam pronuntiavit auctore Boeckhio Hartung), 
fort. versui 1581 subiungendi ut genuini v. 1747—1757, his versus 
1728—1131 | ὑπῆρξεν οἰδίπου κακῶν G | οἰδιπόδου A | δόμος BL 
(otg super og scr. D), schol. yo. ἢ τέκνοις ἢ γένει 1585 τόνδε δ᾽ .. 
λόγον L, τῶνδε δ᾽ (τῶνδ᾽ BG) .. λόγων r 1587 διδοῦσ᾽ A corr. 45 

1588 αἴμονι 4 E | λέκτρων Β 1589 οὐχοὖῦν B otxovv b 1698 σοι c, 
σὸς OS 1596 delet Apitz 1597 μητρὸς om. S add. i, fort. νηδύος 
σκότου μολεῖν, cfr. Aesch. Eum. 668 | post μολεῖν add. ποτε G 
1599 superscr. yo. καὶ πατρὸς ὅς μ᾽ ἐγείνατο et in marg. yo. μητρί T 
ἀναβῆναι λέχος «& (haec lectio referenda videtur ad πατρός τ᾽ ᾿ἡπόλλων 

. ἐθέσπισεν φονέα γενέσϑαι μητρί v^ ἀναβῆναι. λέχος) 1601 πεφυκέ- 
ναι EG, δυσδαίμονα AaB.L, superscr. yg. πεφυκέναι schol. in AB 

1602 νιν om. Aa 1604 σῳξόμεσϑα α, σωξόμεϑα L, σωξζόμεσϑα r | 
ταρτάρω α οὐ super ὦ scr. a? 1606 sq. delet Hartung 1606 ὥς μ᾽ 
(posterior pars literae ὦ nunc paululum erasa) A | διώλεσεν LL | τέ us .E 

1606 sq. fort. δουλεύσοντά us (sic scr. Porson) δαίμων ἔσωξε — 1607 δέ- 
δῶκε E | moviv(ov G 
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κτανὼν δ᾽ ἐμαυτοῦ πατέρ᾽ ὁ δυσδαίμων ἐγὼ 

ἐς μητρὸς ἦλϑον τῆς ταλαιπώρου λέχος, 

παῖδάς τ᾽ ἀδελφοὺς ἔτεκον, οὺς ἀπώλεσα, 1610 

ἀρὰς παραλαβὼν otov καὶ παισὶ δούς. 

οὐ γὰρ τοσοῦτον ἀσύνετος πέφυκ᾽ ἐγὼ 
ὥστ᾽ εἰς ἔμ᾽ ὕμματ᾽ ἔς v ἐμῶν παίδων βίον 
ἄνευ ϑεῶν του ταῦτ᾽ ἐμηχανησάμην. 
εἶεν" τί δράσω δῆϑ᾽ ὃ δυσδαίμων ἐγώ; 1615 
τίς ἡγεμών μοι ποδὸς ὁμαρτήσει τυφλοῦ; 

δ᾽ ἡ ϑανοῦσα; ξῶσά γ᾽ ἂν σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι. 
ἀλλ᾽ εὔτεκνος ξυνωρίς; ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι μοι. 

ἀλλ᾽ ἔτι νεάζων αὐτὸς εὕροιμ᾽ ἂν βίον; 

πόϑεν; τί μ᾽ ἄρδην ὧδ᾽ ἀποκτείνεις, Κρέον; 1620 
ἀποκτενεῖς γάρ, εἴ ue γῆς ἔξω βαλεῖςο. 

οὐ μὴν ἑλίξας γ᾽ ἀμφὶ δὸν χεῖρας γόνυ 

κακὸς φανοῦμαι" τὸ γὰρ ἐμόν ποτ᾽ εὐγενὲς 

οὐκ ἂν προδοίην, οὐδέ πὲρ πράσσων κακῶς. 

KP. δοί τ᾽ εὖ λέλεκται γόνατα μὴ χρῴώξειν ἐμὰ 1625 
ἐγώ vs ναίειν σ᾽ οὐκ ἐάσαιμ᾽ ἂν y9óva. 

νεχρῶν δὲ τῶνδε τὸν μὲν ἐς δόμους χρεὼν 

ἤδη κομίζειν, τόνδε δ᾽, ὃς πέρσων πόλιν 

πατρίδα σὺν ἄλλοις ἦλϑε, Πολυνείκους νέκυν 

ἐκβάλετ᾽ ἄϑαπτον τῆσδ᾽ ὅρων ἔξω χϑονός. 1680 
κηρύξεται δὲ πᾶσι Καδμείοις τάδε" 
ὃς ἂν νεκρὸν τόνδ᾽ ἢ καταστέφων ἁλῷ 
ἢ γῇ καλύπτων, ϑάνατον ἀνταλλάξεται. 

1608 δ᾽] 9' a 1610. τ. δ᾽ XE 1018 ἐμὸν A 1614 vov 
ταῦϑ'᾽ L, τοῦ ταῦτ᾽ r (τοῦτ᾽ αὖ τ᾽ E, τινός super τοῦ scr. schol. B) 
1617 ζῶσα γὰρ aq E yo. ζῶσα γ᾽ ἂν in marg. a 1618 ἔστ᾽ ἔτι Kirch- 
hoff 1619 αὐτὸς om. B | fiiov A 1620 ἀποκτείνεις S, ἀποκτενεῖς O 

1621 βάλης, scr. εἴς super qe, Z | versum delet Kirchhoff — 1622 ἐλί- 

ξας A | γ᾽ om. B.E | fort. χέρας 1621 οὐδέ περ] καίπερ L 162 7 

praef. E mut. in xo E? | χρήξειν L 1626 ἐγώ vs B, ἐγὼ δὲ r 
1627 vsxgo δὲ τώδε Elmsley | δὲ om. L 1628 ἤδη) yo. δμῶας 
superscr. A, yo. καὶ δμῶας b | πέσων corr. in πέρσων A 1629 πολυ- 
νείκην χϑόνα B (κους super xqv et yo. νέκυν super χϑόνα scr. D), πο- 
λυνείκους νέκυν r (ovo νέκυν in ras. G) 10630 ἐχβάλλετ᾽ S — 1631 κη- 
οὐύξετε Β (αν super se scr. b) E, κηρύξατε aS κηρύξεται a? wnovéscs | 

1632 νεκρῶν 1, 
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[ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς βοράν. 

σὺ δ᾽ ἐκλιποῦσα τριπτύχους ϑρήνους νεκρῶν 1635 

κόμιξε σαυτήν, ᾿Αντιγόνη. δόμων ἔσω 

καὶ παρϑενεύου τὴν ἰοῦσαν ἡμέραν 
μένουσ᾽ ἐν ἣ δὲ λέκτρον ἀἵμονος μένει. 

AN. ὦ πάτερ, ἐν οἵοις κείμεϑ᾽ ἄϑλιοι κακοῖς. 

ὥς 66 στενάξω τῶν τεϑνηκότων πλέον᾽ 1040 

οὐ γὰρ τὸ μέν σοὶ βαρὺ κακῶν, τὸ δ᾽ οὐ βαρύ, 
ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντα δυστυχὴς ἔφυς, πάτερ. 

ἀτὰρ σ᾽ ἐρωτῶ τὸν νεωστὶ κοίρανον᾽ 

τί τόνδ᾽ ὑβρίξεις πατέρ᾽ ἀποστέλλων y90vóc; 

τί ϑεσμοποιεῖς ἐπὶ ταλαιπώρῳ νεκρῷ; 1645 
KP. Ἐτεοκλέους βουλεύματ᾽, οὐχ ἡμῶν, τάδε. 

ΑΝ. ἄφρονά γε. καὶ σὺ μῶρος ὃς ἐπίϑου τάδε. 

KP. πῶς; τἀντεταλμέν᾽ οὐ δίκαιον ἐκπονεῖν; 

AN. οὔκ, ἣν πονηρά γ᾽ ἢ κακῶς τ᾽ εἰρημένα. 

KP. τί 0; οὐ δικαίως ὅδε κυσὶν δοϑήσεται; 1650 

AN. οὐκ ἔννομον yàg τὴν δίκην πράσσεσϑέ νιν. 

KP. εἴπερ γε πόλεως ἐχϑρὸς ἦν οὐκ ἐχϑρὸς ὦν. 
AN. οὐκοῦν ἔδωκε τῇ τύχῃ τὸν δαίμονα. 

KP. καὶ τῷ τάφῳ νυν τὴν δίκην παραδχέτω. 

AN. τί πλημμελήσας, τὸ μέρος εἰ μετῆλϑε γῆς: 1655 
KP. ἄταφος ὅδ᾽ ἁνήρ, ὡς μάϑῃς, γενήσεται. 

1634 08 E | ἄκλαυτον L et ut vid. a, ἄκλαυστον o?r | ἄϑαπτον 
EG | versum delevit Valckenaer ut ex Soph. Ant. 29 illatum 
1635 τριπτύχους ϑρήνους νεχρῶν] τριπτύχους τύπους vtsxoOv E, y. 
τριπτύχων νεκρῶν γόους superscr. 4 im τηϑ γ᾽. ΒΟ. ὦ 1687 sq. delet Din- 
dorf 1637 τὴν ᾿πἰοῦσαν 1, (duas tresve literas ante v erasit ἢ), τὴν 
ἐπιοῦσαν a G, τὴν εἰσιοῦσαν Ὁ 1638 μένει B mut. in μενεῖ b, μένεϊ 
aG 1639 κείμεσϑ᾽ B | ἄϑλιοι] Barnes, ἀϑλίοις libri (ἀϑέτοις ἢ) 
1641 χακὸν mut. in κακῶν a | τὸ δ᾽] τόδ᾽ ES 1643 αὐτὰρ Α | xot- 
ραννον A, κύραννον B, «5 in τύ mut. alia manus, κοί super oc scr. b, 
κοίρανον LL, sed xoío in ras. scr. 1, τύραννον h 1644 delet Valckenaer 

1647 μωρὸς A B | ἐπίϑου B L, ἐπείϑου br 1648 τἀντεταλμέν᾽ G, 
sed r&v ex τὰ corr. g | οὐχὶ IL | ἐκτελεῖν G.— 1649 AN. om. B add. 5 | 
οὔ. ἣν πόνηρά y L| ηὑρημένα Blaydes 1650 ὅδε] ὅ ys a | κυσὶ 
B ES v add. ! 1651 γὰρ] δὲ cod. Thessalonic. | fort. πράξεσϑε 
1652 οὐκ ἐχϑρὰ δρῶν F. Gu. Schmidt 1653 οὔκοῦν a, οὔκουν B 
corr. b ἔδωκε τὴν δίκην τῷ δαίμονι. Pierson 1654 νῦν hbn 
1655 πλημελήσας S corr. g 1656 in textu om., in marg. add. B | 
ἁνὴρ) Porson, ἀνὴρ libri | μανϑάνης E 
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AN. ἐγώ Ggs ϑάψω, κἂν ἀπεννέπῃ πόλις. 

ΚΡ, σαυτὴν ἄρ᾽ ἐγγὺς τῷδε συνϑάψεις νεκρῷ. 

AN. ἀλλ᾽ εὐκλεές τοι δύο φίλω κεῖσθαι πέλας. 
KP. λάξυσϑε τήνδε κἀς δόμους κομίζετε. 1660 

AN. οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ τοῦδ᾽ οὐ μεϑήσομαι νεκροῦ. 

KP. ἔκριν᾽ ὁ δαίμων, παρϑέν᾽, οὐχ ἃ σοὶ δοκεῖ. 
AN. κἀκεῖνο κέκριται. μὴ ἐφυβρίξζεσϑαι νεκρούς. 

ΚΡ, ὡς οὔτις ἀμφὶ τῷδ᾽ ὑγρὰν ϑήσει κόνιν. 
AN. ναὶ πρός δὲ τῆσδε μητρὸς ᾿Ιοκάστης, Κρέον. 1665 

KP. μάταια μοχϑεῖς" οὐ γὰρ ἂν τύχοις τάδε. 

AN. σὺ δ᾽ ἀλλὰ νεκρῷ λουτρὰ περιβαλεῖν μ᾽ ἔα. 
KP. ὃν τοῦτ᾽ ἂν εἴη τῶν ἀπορρήτων πόλει. 

AN. ἀλλ᾽ ἀμφὶ τραύματ᾽ ἄγρια τελαμῶνας βαλεῖν. 
KP. οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως σὺ τόνδε τιμήσεις νέχυν. 1610 

AN. ὦ φίλτατ᾽, ἀλλὰ στόμα ye σὸν προσπτύξομαι. 
KP. οὐκ ἐς γάμους σοὺς συμφορὰν κτήσῃ γόοις; 

AN. ἦ γὰρ γαμοῦμαι ξῶσα παιδὶ σῷ ποτε; 

KP. πολλή σ᾽ ἀνάγκη" ποῖ γὰρ ἐκφεύξῃ λέχος: 
AN. νὺξ ἄρ᾽ ἐκείνη ΖΙαναΐδων μ᾽ ξξει μίαν. 1675 
KP. εἶδες τὸ τόλμημ᾽ oiov ἐξωνείδισεν; 

AN. ἴστω σίδηρος ὅρκιόν τέ μοι ξίφος. 

KP. τί δ᾽ ἐκπροϑυμῇ τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι γάμων; 

AN. συμφεύξομαι τῷδ᾽ ἀϑλιωτάτῳ πατρί. 
KP. γενναιότης cot, μωρία δ᾽ ἔνεστί τις. 1680 

AN. xol ξυνϑανοῦμαί γ᾽, ὡς μάϑῃς περαιτέρω. 
KP. i9', οὐ φονεύσεις παῖδ᾽ ἐμόν. λίπε χϑόνα. 

OI. ὦ ϑύγατερ, αἰνῶ μέν δε τῆς προϑυμίας. 
AN. ἀλλ᾽ εἰ γαμοίμην, σὺ δὲ μόνος φεύγοις, πάτερ; 

1658 ἃρ Aa 1659 τοι] τι S | δύω ABS 1660 λάξζυσϑε a.E 
(v in ras. scr. E oi superscr. £?) S, λάξοισϑε A B κεῖ A, κεὶς v 
1662 ἃ] óc L | & co. E 1663 x&xsivo LL, sed o rescr. vel ex ἃ 
corr. 1 | μὴ ᾿᾽φυβοίξεσϑαι G — 1664 ϑήση], 1666 τύχης 7 — 1667 λουτρὰ 
νεκρῶ B.E 1608 £v ἂν τοῦτ᾽ ἂν εἴη E 1010 τιμήσης a — 1671 σῶμα 
σὸν cod. Thessalonic. | ys om. B 1672 οὐχ] οὐ μὴ Kirchhoff, fort. 
σὺ δ᾽ | yóov G 16073 ἢ 48 (qj Ὁ) | σῷ παιδὶ G 1674 ποῖ φεύξῃ 
γὰρ ὁ λέχος h 1675 ἄρ᾽ L, ἄρ᾽ vel ἂρ r δαναιδῶν a (δαναίδων a?) 
BEG |w om. E | μία AB (μίαν b) 1676 ἐξωνείδισεν] fort. ἐξεδέν- 
νασὲν 1018 ἀπαλλάχϑαι G 1681 περαιτέρῳ a 1682 λεῖπε DB 
1684 εἰ in ἢ mut. a? δὲ om. G'  φεύγοις A, φεύγεις v 
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Ol. μέν᾽ εὐτυχοῦσα, τἄμ᾽ ἐγὼ στέρξω κακά. 1685 

AN. καὶ τίς σε τυφλὸν ὄντα ϑεραπεύσει, πάτερ; 

Ol. πεσὼν ὅπου μοι μοῖρα χείσομαι πέδῳ. 

ΑΝ. ὁ δ᾽ Οἰδίπους ποῦ καὶ τὰ κλείν᾽ αἰνίγματα; 

OI. ὕλωλ᾽" ἕν ἧμάρ uw ὥλβισο᾽, ἕν δ᾽ ἀπώλεσεν. 
ΑΝ. οὔκουν μετασχεῖν κἀμὲ δεῖ τῶν σῶν καχῶν; 1090 

Ol. αἰσχρὰ φυγὴ ϑυγατρὶ σὺν τυφλῷ πατρί. 

ΑΝ. οὔ, σωφρονούσῃ y', ἀλλὰ γενναία, πάτερ. 

OI. προσάγαγέ νύν us, μητρὸς ὡς ψαύσω σδέϑεν. 

ΑΝ. ἰδού, παρειᾶς φιλτάτης ψαῦσον χερί. 

Ol. ὦ μῆτερ, ὦ ξυνάορ᾽ ἀϑλιωτάτη. 1695 
AN. οἰκτρὰ πρόκειται, πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ὁμοῦ κακά. 
OI. ᾿Ετεοκλέους δὲ πτῶμα Πολυνείκους τε ποῦ; 

AN. τώδ᾽ ἐχτάδην σοι κεῖσϑον ἀλλήλοιν πέλας. 

Ol. πρόσϑες τυφλὴν χέρ᾽ ἐπὶ πρόσωπα δυστυχῆ. 
ΑΝ. ἰδού, ϑανόντων σῶν τέκνων ἅπτου χερί. 1100 

OI. ὦ φίλα πεσήματ᾽ ἄϑλι᾽ ἀϑλίου πατρός. 

ΑΝ. ὦ φίλτατον δῆτ᾽ ὄνομα Πολυνείκους ἐμοί. 
OI. νῦν χρησμός, ὦ παῖ, “οξίου περαίνεται. 
AN. ὃ ποῖος; ἀλλ᾽ ἦ πρὸς κακοῖς ἐρεῖς κακά; 
OI. ἐν ταῖς ᾿άΑϑήναις κατϑανεῖν μ᾽ ἀλώμενον. 1τοῦ 

AN. ποῦ; τίς δὲ πύργος ᾿4τϑίδος προσδέξεται; 

Ol. ἱερὸς Κολωνός. δώμαϑ'᾽ ἱππίου ϑεοῦ. 

1685 54. in marg. scr. B. 1685 τἄμ᾽ ἐγὼ rescr. l, τἀμὰ δὲ G.— 1080 καὶ 
τίς σε rescr. |. — 1687 ὅπα A | πέδῳ A B. L, ϑανών EG superscr. B, fort. 
πέδοι 1088 sq. personarum notas om. G | ὅδ᾽ E | ποῦ corr. ex co? .A 
1689 ὄλωμ᾽ A (v super ὦ scriptum signum est ad quod scholion refe- 
rendum) | u^ om. B E, erasum in G  ὥλβισεν S | schol. yo. ἠδ᾽ &zó- 
AsGsv: τὸ δὲ ἠδέ ἀντὶ τοῦ καί | ἀπώλεσε A 1690 οὐκοὖν A, οὐκοῦν 
a BS | κἀμὲ δεῖ in rec. libris, δεῖ κἀμὲ OS — 1691 αἰσχρὸν Valckenaer | 
πατρὶ τυφλῷ BS 1692 γ᾽ rescr. vel corr. (| γενναίαν Α et mut. in 
γενναία α, γενναῖον Valckenaer 1693 πρόσαγε G νῦν fere libri | 
fort. ue μητρὸς ὡς ψαύσω πέλας 1694 παρειᾶς] F. Gu. Schmidt, γε- 
ραιᾶς libri 1695 ξυνάορ a B .L ξυνάορ᾽ a?b, ξυνᾶορ 1 1697 πτῶμα] 
σῶμα superscr. a? 1698 τῶδ᾽ L | xsíc) BB (accentum mut. et o 
super ὦ scr. b) et corr. in κεῖσϑον G | ἀλλήλων E 1699 πρόσϑε « 
πρόσϑες a? | χέρ᾽ IL, χεῖρ᾽ vr | δυστυχῆ] δίπτυχα Blaydes 1701 
ἄϑλια L, ἄϑλι᾽ om. et post πατρὸς add. τέκνα G 1702 δὴ πτῶμα 
Stadtmueler 1704 ἀλλ᾽ ἢ ABE ἄλλ m5 1705 μ᾽ om. L | ἁλώ- 
μενον AG et ex ἀλώμενον corr. L 1707 δώμακϑ'᾽ DB (nter « et 9" 
elutum est 9" i), δῶμα ὃ᾽ EG | ἱππίου EG, ἱππείου v 
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ἀλλ᾽ εἶα, τυφλῷ τῷδ᾽ ὑπηρέτει πατρί, 
ἐπεὶ προϑυμῇ τῆσδε κοινοῦσϑαι φυγῆς. 

AN. i0" ἐς φυγὰν τάλαιναν" ὔὄρεγε χέρα φίλαν, 1710 
πάτερ γεραιέ, πομπίμαν 

ἔχων ἔμ᾽ ὥστε ναυσίπομπον αὔραν. 
Ol. ἰδοὺ πορεύομαι, τέκνον, 

σύ μοι ποδαγὸς ἀϑλία γενοῦ. 171 

AN. γενόμεϑα γενόμεϑ᾽ GOAL 
ys δῆτα Θηβαιᾶν μάλιστα παρϑένων. 

OI. πόϑι γεραιὸν ἴχνος τίϑημι; 

βάκτρα πρόσφερ᾽, ὦ τέκνον. 
AN. vüüs τᾷδε βᾶϑί μοι, 1720 

τᾷδε τᾷδε πόδα τίϑει 

ὥστ᾽ ὄνειρον ἰσχύν. 
OI. ἰὼ ἰώ, δυστυχεστάτας φυγὰς 

ἐλαύνων τὸν ues μ᾽ ἐκ πάτρας. 
ἰὼ ἰώ, δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τλάο. 1725 

AN. τί τλάς; τί τλάς; οὐχ ὁρᾷ Δίκα κακούς, 

οὐδ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίας. 

OI. ὅδ᾽ εἰμὶ μοῦσαν ὃς ἐπὶ καλ- 
λίνικον οὐράνιον ἔβαν 

παρϑένου κόρας αἴ- 1780 
νιγμ᾽ ἀσύνετον εὑρών. 

1708 six B.EG τῶν A | πατρί] A L 1710 χέρα] Hermann, 
χεῖρα libri 1719 ἔχων ἔμ᾽] £y su* 1714 τέκον B corr. b 
1715 σύ μου Α | σὺ ποδαγός S, yo ὩΣ Αγ Scr. G, σύ μοι ποδηγὸς E, 
σύ μοι ποδαγὸς & ἢ super « scr. a? | ἀϑλίου scripto « super ov 1) 
1716 γενόμεϑια ysvóus0ü  Aa.L im marg. yo. γενόμεϑα, ἀττικὸν δὲ τὸ 
μετὰ τοῦ 6 α, γενόμεσϑα γενόμεσϑ' DB, γενόμεσϑ' ἐγενόμεσϑ' E, γενόμεσϑα 
γενόμεσϑα G | ἄϑλιοι Porson 1717 δῆτα om. G | ϑηβαιᾶν F (ov 
super ὧν scr. man. sec), ϑηβαῖαν A, ϑηβαιὰν a, ϑηβαίων BEL, ϑη- 
βαιῶν 0G | παρϑένων cG, παρϑένων δή r 1718 γηραιὸν 1], 
1121 τᾷδε τᾷδε πόδα T NE πάτερ ὦ E, τᾷδε τᾷδε τίϑει πόδα L, τᾷδε 
πόδα τίϑει πάτερ G 1722 οἱδ praescr. B delevit ὁ 
fort. ἀντόνειρον | ἰσχύν] Hermann, ἰσχὺν ἔχων libri (ἔχων ἰσχύν mut. in 
ἰσχὺν ἔχων E?) | 1123 ἰὼ ἰὼ δεινᾶς G | φυγὰς] φυγᾶς OS — 1724 ἐλαύ- 
νῶν] ἀλαίνειν Musgrave 1125 δεινὰ δεῖν᾽ ἐγὼ τλὰς G, δεινὰ ἐγὼ 
τλάς Aa DB, ἐγὼ δεινὰ τλάς EL 1727 om. G 1729 οὐράνιον EcG 
(τ᾽ supra v. ser. E), οὐράνιόν v v 1730 κόρης E 1731 αἴνιγμα 
συνετὸν G 
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AN. Σφιγγὺς ἀναφέρεις ὄνειδος. 

ἄπαγε τὰ πάρος εὐτυχήματ᾽ αὐδῶν. 

τάδε σ᾽ ἐπέμενε μέλεα πάϑεα 

φυγάδα πατρίδος ἄπο γενόμενον. 1735. 
ὦ πάτερ. ϑανεῖν που. 

ποϑεινὰ δάκρυα παρὰ φίλαισι παρϑένοις 

λιποῦσ᾽ ἄπειμι πατρίδος ἀποπρὸ γαίας 

ἀπαρϑένευτ᾽ ἀλωμένα. 
φεῦ τὸ χρήσιμον φρενῶν 1140 

ἐς πατρός γὲ συμφορὰς 

εὐκλεᾶ μὲ ϑήδει" | 

τάλαιν᾽ ἐγὼ {σῶν cvyyóvov 9" ὑβροισμάτων. 

ὃς ἐκ δόμων νέκυς ἄϑαπτος οἴχεται 

μέλεος, ὅν, εἴ με καὶ ϑανεῖν, πάτερ, χρεών. 1745 
σκότια γᾷ καλύψω. 

Ol. πρὸς ἥλικας φάνηϑι σάς. 

AN. ἅλις ὀδυρμάτων ἐμῶν. 

OI. σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμίους λιτάς. 
AN. κόρον ἔχουσ᾽ ἐμῶν κακῶν. 1750 
OI. i9' ἀλλὰ Βρόμιος ἵνα ve δη- 

κὸς ἄβατος ὄρεσι μαινάδων. 

ΑΝ. Καδμείαν ᾧ 

νεβρίδα στολιδωσαμένα ποτ᾽ ἐγὼ 
Σεμέλας ϑίασον 1755 

ἱερὸν ὄρεσιν ἀνεχόρευσα. 

1734 τὰ δέ AB (τάδε b), τάδέ EL 1736 ποι G 1738 ἄπο- 
zoo vel ἀπόπρο vel ἄπο πρὸ libri 1739 ἁλωμένα A 1740 Oed. 
et 1741 Ant. notas praefigunt libri, at schol. τινὲς καὶ τοῦτο τῆς Avti- 
yóvns [φεῦ φεῦ 11, 1741 εἰς mut. in εἰ E | συμφορᾶς A 1742 εὖ- 
κλέα .À | μεϑήσει Aa B, μὲ ϑήση L, us 91josw G.— 1043 τάλαινα Aa B | 
σῶν om. libri, add. Matthiae (σοῦ Musgrave), cfr. schol. ἀϑλία εἰμὶ ἕνεκα 
τῶν σῶν κακῶν καὶ τῶν τοῦ ἀδελφοῦ Πολυνείκους ὕβρεων 1144 ἄϑαπτος 
οἴχεται νέκυς LL, ἄϑαπτος νέχυς οἴχεται G. 1745 χαὶ ϑανεῖν O, κατ- 
ϑανεῖν S | χρεὼ A, yo. χρεὼ super χρεὼν scr. b 1746 cxóri«| Her- 
mann, σχοτίᾳ vel exotic libri | γῆ L 1747 OI. om. a add. ὦ 
1749 Oed. notam add. vel. reser. A? | fort. σὺ δ᾽ ἀμφιβωμίοις (ἀμφιβω- 
μίους Elmsley) λιταῖς --- 1101 sq. οἰδ ἴϑ᾽.. ἄβατος G, sed οἱδ i οὐ & 
rasura deleta, cfr. schol. ὁ δὲ χορὸς ἀσυμπαϑὴς παρϑένον οὕτως ἀτυ- 
χῶς φεύγουσαν μὴ οἰχτιξζόμενος | μαινάδος « corr. a? 1158. AN. 
om, S | καδμείων mut. in καδμείαν « | o] ó* A o 45, *o* a, ὠὴ 1, 

1154 νεβράδα a | στολισαμένα b ES — 1155 σεμέλης 1, 1756 οὔρεσιν G. 
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χάριν ἀχάριτον ἐς ϑεοὺς διδοῦσα; 

Ol. ὦ πάτρας κλεινῆς πολῖται, λεύσσετ᾽, Οἰδίπους ὅδε, 
ὃς τὰ κλείν᾽ αἰνίγματ᾽ ἔγνω καὶ μέγιστος ἦν ἀνήρ, 
ὃς μόνος Zguyyóg κατέδχον τῆς μιαιφόνου κράτη, 1100 

νῦν ἄτιμος αὐτὸς οἰκτρὸς ἐξελαύνομαι χϑονός. 

ἀλλὰ γὰρ τί ταῦτα ϑρηνῶ καὶ μάτην ὀδύρομαι; 

τὰς γὰρ ἐκ ϑεῶν ἀνάγκας ϑνητὸν ὄντα δεῖ φέρειν. 

ΧΟ. ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν 
βίοτον κατέχοις 1165 

καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. 

1757 fere totus rasura fortuita deletus in G'| ἀχάριτον] Elmsley, 
ἀχάριστον libri 1758 sq. delet ut ex Soph. O. R. 1524 sq. illatos 
Valckenaer 1758 OI. om. L | κλεινῆς in rec. libris, χλεινοὶ OS | 
λεῦσετ᾽ A, λεύσετ᾽ DB, λεύσεϑ᾽ 17] οἰδόπους E 1759 αἰνίγματα L | 
ἔγνων B 1760 κατέσχε G κράτη] yo. καὶ κάρα schol. ὦ 1101 νῦν 
δ᾽ G | οἰκτρῶς in rec. libris 1762 ἀλλὰ γὰρ τί G, ἀτὰρ τί vr ἀλλὰ 
super ἀτὰρ scr. a? 1763 ἐκ ϑεῶν om. G 1164 XO. om. AL 
add. A?/ 1766 x«i om. L, erasum in P | λήγοις «a, sed ἡ ex o ut 
vid. corr. a? | in fine εὐριπίδου φοίνισσαι 4. τέλος τῶν φοινισσῶν spi- 
πίδου «, τέλος εὐριπίδου φοινισσῶν E, τέλος τοῦ τῶν φοινισσῶν δρά- 
ματος εὐριπίδου 17 (vel D), τέλος φοινισσῶν εὐριπίδου ΟΘ΄. subscriptio 
deest in B 
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conieeturas minus probabiles continens. 

Argum. I p. 3 lin. 17 ἔσφαξαν] ἔκτειναν Brunck II p. 4 lin. 1 post 
Φοίνισσαι lacunam significat Brunck 9. ante ἐπεὶ nonnulla excidisse 
putat Brunck | ἔστι δὲ (vel ἔτι δὲ) καὶ παραπληρωματικόν Kirchhoff, 
ἔστι δὲ καὶ ἐπεισοδιῶδες καὶ παραπληρωματικόν olim scribebam, £ézz- 
σοδιῶδες δὲ καὶ παραπληρωματικόν Bergk | 5j vs γὰρ Valckenaer 
p. 9 lin. 31 post λαγόνων excidisse distichon putat Münzel p. 6 
lin. 46 sqq. (ἐδιδάχϑη» ἐπὶ Ναυσιχράτους ἄρχοντος (ὀλυμπιάδος .. 
πρῶτος. .. δεύτερος Εὐριπίδης, (τρίτος. .» καϑῆκε διδασκαλίαν «(..) 
περὶ τούτου. καὶ γὰρ ταὐτὰ (..» ὁ Οἰνόμαος καὶ Χρύσιππος καὶ {Φοίνισσαι 
καὶ .. σάτυροι. οὐ σώζεται Kirchhoff 49 ante ὁ χορὸς supplet ἡ μὲν 
σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Θήβαις Trendelenburg | ὁ δὲ χορὸς 
Dindorf 

V. ὁ ἐφαλίαν Rauchenstein * Δρμονίαν τότε Dindorf, "4ouo- 
νίας γόνον Nauck 

post 10 lacunam statuit Leutsch 11 ἐκ μιᾶς γαστρὸς rec. lib., 
unde γαστρὸς £x μιᾶς Burges | μητρὸς ὃς Kirchhoff, fort. νηδύος | ἔφυ! 
ἐμοί vel γεγώς Geel 17 Θήβαις iv Burges 18 τέκνων] λέχλτρων 
R. Prinz 

922 «dre vióyovov Geel, καὶ σπείρας τάλας Hartung, καὶ σπείρας, 
λέχους Schoene, χαὶ σπείρας πατὴρ Herwerden, καὶ σπορᾶς βρέφους 
Semitelos 23 delet Zipperer | τὴν φάτιν vs τοῦ ϑεοῦ Blaydes  ϑεοῦ 
T ὀκνῶν φάτιν Kock 25 βρέφος] πατήρ Camper 26 σφυροῖν .. 
u£cow Dlaydes | μέσων in libro recentiore 

30 τὸν ἐμὸν ἔχϑετον γόνον Bellos 88 γνοὺς αὐτὸς ἤ τινος 
πάρα Burges, γνοὺς αὐτὸς ἤ τινος μαϑών (deleto πάρα) F. Gu. Schmidt 

84 ἐκμαϑεῖν) fort. ἱστορεῖν 35 9" ὁμοῦ πόσις F. Gu. Schmidt 
38 ἄμφω] ἀμφὶ Musgrave 

40 ἐξίστασο Blaydes — 43—45 lacunosos putat Leutsch ^ 45 schol. 
᾿ἀντίμαχός φησιν ἐν Av0g: εἶπε δὲ φωνήσας: Πόλυβε, ϑρεπτήρια τούσδε 
ἵππους τοι δώσω δυσμενέων ἐλάσας. ,Unde τροφεῖα conicit Valckena- 
rius contra metrum, quamvis hoc vitium tolli posset legendo τροφεῖ᾽ 
ἔδωκεν. Sed nihil mutandum" Porson 46 ἐμοί τ᾽ Herwerden, ἐμὸς 
δ᾽ Blaydes 

51 sq. ὅϑεν στρατηγὸς .. ἔπαϑλα τοῦδε λαμβάνει πόνου Mus- 
grave 52 καὶ λαβεῖν χϑονὸς τὰ σκῆπτρ᾽ ἔπαϑλα, hunc versum inter 

Euripides, Phoenissae. 6 
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λέχτρα et τυγχάνει, 49 interponens, Schoene | λαμβάνων Weil | versum 
delebat olim Dindorf, damnat etiam Bergk ^ 52 sq. σκῆπτρα τ᾽ ἄϑλα.. 
γαμεῖ τε Hartung 53 γαμεῖ vs, deletis versibus 51 sq., Leutsch 
54 οὐδ᾽ οἶδεν ἥδε παιδὶ F. Gu. Schmidt 57 κόρας δὲ Wakefield 

60 post 61 collocat Leutsch | ὁ πάντα δὴ τλὰς Blaydes 61 φόνον] 
χόλον Naber, σκότον Hooykaas, δνόφον vel £ógov Stadtmueller 
62 ἔκρυψαν] ἔκλῃσαν Blaydes 

10 εὐχὰς] ἀρὰς rec. lib. | κραίνοιεν Brunck 71 πάρος] πάτρας 
Reiske 74 ἐκαϑέξετ᾽ DBlaydes 76 delet Conradt 

81 λύσουσ᾽ Valckenaer 83 delet Conradt 86 sq. delet Usener 
86 χρῆν secundum Athenag. πρεσβ. π. Χριστιανῶν Vl p. 22 ὥφειλε 

δ᾽, εἴπερ ἔστ᾽ ἐν οὐρανῷ Ζεύς, μὴ τὸν αὐτὸν δυστυχῆ καϑεστάναι 
Valckenaer 88 ὦ κλεινὸν ἥκεις .. πατρός Burges | ϑάλος] φάος 
Blaydes | πατρί] πέρα Markland, πατρός Reiske, πάρξι anonymus 

99 ἐχεῖ σχές, ὡς, παῖ Burges | og etiam Apitz 98 sq. SL TUS 
κἀμοὶ μὲν ἔλϑοι Valckenaer, εἴ τις... μὴ "uoi uiv ἔλϑῃ Burges 
95 σοὶ δ᾽ αὖ μέγιστος vel σοὶ δ᾽ οὔτι φαῦλος Herwerden 96 (ἄττ᾽ 
εἶδον Cobet, ἅσσ᾽ εἶδον Blaydes) 99 ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἀστῶν τοῖσδέ τις 
χρίμπτει δόμοις ΒΙαγ 685 

100 κέδρου ταχεῖ νυν κλίμακ᾽ ἐχπέρα vel καιρὸς ταχεὶ νῦν κλίμακ᾽ 
ἐχπερᾶν Εἰ. απ. Schmidt 108 sqq. in carmen antistrophicum redigere 
conatur Seidler 108 ὄρεγε νῦν ὄρεγέ μοι γραῖαν King, ὄρεγε νῦν, 
ὄρεγε νῦν γραῖαν Valckenaer 108 χωρίζουσιν ἀλλήλων in rec. libro, 
χωρίζουσί. τ᾽ ἀλλήλων Blaydes 

112 φαῦλος cod. rec. 118 πολλοῖσι δ᾽ ἵπποις μυρίοις 9" Nauck 
114 πύλαι] μοχλοὶ coniciebam | χαλκοδέτοις τ΄ ἔμβολα Hermann 

114 sq. etiam ἔμβολα χαλκόδετα λαϊνέοις ἐν Fritzsche 115 λαϊνέαις.. 
ὁρκάναις Reiske 117 πόλει ex Lucian. lup. trag. 3 ϑάρσει, τὰ νέρ- 
ὅεν ἀσφαλῶς ἔχει ϑεοῖς Porson 118 εἰσόρα] ἱστόρει, v. 123 cum Her- 
manno post 118 transponens (ioyeyóv, ὦ κτὲ.), Heimsoeth | τὸ πρῶτον 
A. Schoene 

193 λοχαγόν, ὦ δέσποινα, τίς τε καὶ πόϑεν scribens versui 118 
subiungit Hermann | λοχαγὸς τίνων; τίς πόϑεν γεγώς: 128 sq. Antigonae 
continuans, Hartung | λοχαγός, ὡς ἔοικε Herwerden (mallem λοχαγὸς 
εἷς τῶν ἕἑπτα) 121 ὃ ἔ] ἐή Dindorf 1275α. ὡς γαῦρος .. εἰσιδεῖν, 
ἐέ, γηγενέτᾳ γίγαντι olim M. Schmidt 128 γίγαντί τε Seidler, γίγαντι, 
delet Nauck 198 sq. γηγενέτας (deleto γίγαντι) ἀπερωπὸς οἷός τις 
ἐν γραφαῖσιν M. Schmidt, γίγαντί τε γηγενέτᾳ προσόμοιος ἐν ἀσπίδος 
ἀστρωπῷ γραφαῖς Schenkl, γηγενέτᾳ προσόμοιος ἐν γραφαῖσιν, ἀστερω- 
πός (vel ἀστρωπός) Fecht, γηγενέτα προσόμοιος ἀστρῶπος ἐν γραφαῖσιν 
Conradt | προσόμοιος οἷος Στερόπης ποτ᾽ ἐν γραφαῖσιν, οὐχὶ πρόσφορος 
olim coniciebam 199 d&ersoozóc] ᾿Δἀστερόπῃ Jacobs, ὥσπερ "iróg 
Nitzsch, ἀστρωπὸς Dindorf, 4eríoozoc Bernardakis | pt vel) 
στερρωπὸς ὡς γραφαῖσιν (vel στερρωπὸς ὥσπερ ἐν γραφαῖς), οὐ πρόσφο- 
ρος olim Nauck | οὐχὶ προσφερὴς vel o? προσεμφερὴς Blaydes | ἀστρά- 
πιος ἐν γνάϑοισιν M. Seyffert 

130 ἁμερίων in rec. libris 191 “ίρκας Fritzsche 131 sq. 
ὕδωρ λοχαγὸν ἄλλον: ἄλλος ὅδε H. Buchholtz 132 AN. ὁρῶ νιν. ἄλλος 
χτὲ. (131 paedagogo relinquens) Geel| ἄλλος γὰρ ἄλλος τοῦδε τευχέων 
τρόπος King, τρόπος δ᾽ ἄλλος ἄλλος ὅδε τευχέων Fritzsche, ἄλλος 00', 
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ἄλλος ὅδε τρόπος τευχέων Conradt, ἄλλος τευχέων οὗτος τρόπος Blaydes 

versum delebat olim Nauck 136 νύμφας delet Conradt 139—144 
delet Leutsch 

141—144 delet Stahl, ad lacunam explendam interpolatos putat 
Bergk 145 τίς δ᾽ ὅδ᾽ ὃς ἀμφὶ μνῆμα Ζήϑου περᾷ Seidler μνήματα 
Ζήϑου Fritzsche 146 (05 καταβόστρυχος Paley 148 λοχαγὸς δ᾽ 
ὄχλος ποδί νιν ὑστέρῳ Conradt | λοχαγός delet Battier | ὡς] ὅσος 
Valckenaer 

153 óc γ᾽ King | πέρσων delet Nauck | versum suspectum habet 
Zipperer 156 ὅς γ᾽ Seidler | ἐγένετ᾽ ] γέγονεν Cobet 

101 ὁρῶ δέ] μόλις δέ Fritzsche ὁρῶ δ᾽ ὕμως Blaydes 168 δρόμῳ 
Blaydes 165 ὁμογάστορα Durges 166 βάλοιμι χρονία Pluygers 
168 ὅπλοις χρυσέοις ἐχπρεπής (deleto γέρον) Hartung, ὅπλοις χρυσέοις, 
ὦ γέρον, ἐκπρεπής Fritzsche —— 169 ἑἕῴαις Piers | ἑῴοισιν (sic in libro 
rec.) .. ἀελίου βολαῖς Bothe 

170 ἐχκπλῆσαι im rec. libris 112 ἡνιοστροφεῖ ᾿μβεβώς Blaydes 
174 γῆς φιλαίμονος χοαί Wakefield, γῇ φίλ᾽ αἱματόρροα Hartung, γῇ 
φιλαιμάτῳ ῥοαί Paley, γῇ φίλ᾽ αἵματος ῥοαῖς Schoene | doct] χοαί Mus- 
grave 175 λιπαρόξωνε Brunck, λιπαρόξωνος Burges  ϑύγατερ Aiiov 
Hermann 177 σωφρόνως Burges 111 848. ὡς ἀἁτρεμαῖα κέντρα σώ- 
φρονὰα πώλοις (ἔνϑεν ἐκεῖσε» μεταφέρων ἰϑύνει Hermann, ὡς ἀἁτρεμαῖα 
κέντρα πώλοισι καὶ σώφρονα μεταφέρων ἰϑύνει Fritzsche, ὡς ἁτρεμαῖα 
κέντρα πώλοις φέρων ἰϑύνει δρόμον Paley, ὡς ἀτρέμας (vel ἀτρεμεῖ) 
κέντρῳ πώλους ἰϑύνει Herwerden, ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα καὶ σωφρόνως 
πώλων μεταφρένοις φέρων εὐθύνει vel ὡς... σώφρον᾽ ἐν πώλοιν μετα- 
φρένοις εὐθύνει olim scribebam, ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα πώλοισι μεταφέ- 
oov ἰϑύνει Conradt | ἀτρεμαῖ᾽ ἄκεντρα Ο. Goram 118 πώλοις μετά- 
φρενόν γ᾽ ἰϑύνει aspernatur Valckenaer, πώλοισιν μεταφρένων ἰϑύνει 
Kirchhoff, πώλοις μετάφρενον ἰϑύνει Stahl | μεταφέρων] διαφέρων 
Hartung, μέτρα φέρων M. Schmidt, μετ᾽ ἀφρόνων Bernardakis, ἐπι- 
φέρων Blaydes 119 τήνδ᾽ ἐφυβρίξει πόλιν Blaydes 

180 Καπανεύς om. rec. liber | ΠΩ]. Καπανεύς: ἐκεῖνος Geel, IIAI. 
Καπανεὺς ἐκεῖνος Hartung 188 φῶς] πῦρ in rec. libris | σύ μοι 
Blaydes 185 sqq. ὅδ᾽ ἔστ᾽ αἰχμαλώτιδας ὁ φὰς δόρει Θηβαίας Mv- 
κήναις ἢ Λερναίᾳ τριαίνᾳ δώσειν olim Nauck 186 Μωκήναισιν 
(εὔχεται ) Matthiae, ηυκήναισιν (cig» Heydenreich 186 sq. ὃ δορὶ... 
δώσων (δώσων in rec. libro) Seidler, δορὶ (deleto 0c) .. δώσων Hartung 

186 sqq. ὃ δορὶ... Περναίοις τε δώσειν τριαίνας Ποσειδωνίας "Awvuo- 
νείοις ὕδασι δουλείαν περιβοῶν Schoene 187 Λερναίᾳ τ᾽ εὔχεται 
τριαίνᾳ δώσειν olim Hermann, “ερναίᾳ τέ φησι δώσειν τριαίνᾳ Fritzsche | 
δώσει Canter 181 sqq. “ερναίᾳ κόρας τε δώσειν τριαίνᾳ Ποσιδωνίοις 
τ᾿ ᾿Δἀμυμωνίοις .. περιβαλὼν (λέγει vel potius «(βοᾷ Paley, τριαίνᾳ τέ 
φησι δώσειν Afoveg .. περιβαλὼν ζὴἡμῖν» Herwerden 188 Ποσειδω- 
νίοις delet Burges | "4uvuowio:g] ἐπαγγέλλεται Heydenreich 188 sq. 
Ποσειδανίοις 9" ὕδασι Bothe 189 ὕδασι] ηὔδασε O. Goram | περι- 
βαλὼν (ἔφη Spiro 

191 56. A4orsut, χρυσεοβόστρυχον ὦ Διὸς ἔρνος Fritzsche, χρυσεο- 
βόστρυχε Διὸς Ἤρτεμι Paley, χρυσεοβόστρυχε ὦ Διὸς "Aortu Heyden- 
reich 196 ὄχλος γάρ, ὅσπερ (ἔναγχος εἰσῆλϑεν vel) ἀρτίως ἦλϑεν 
πόλιν Valckenaer, ὄχλος γάρ, ὅς τ᾽ ἔναγχος εἰσῆλϑεν πόλιν Musgrave, 

6* 
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ὁρᾷς ydo, ὄχλος ὃς ἀρτίως ἦλϑεν πόλιν Burges, ὄχλος ydo, ὃς ταραγμὸς 
εἰσῆλϑεν πόλιν (πόλει Geel) Camper, ὄχλος γὰρ ᾧ ταραγμὸς εἰσῆλϑεν 
πολύς Stahl, ὄχλος γὰρ ὅστ᾽ ἐπαχτὸς (vel 0g ἐπείσακτος) εἰσῆλθεν πόλιν 
olim Heimsoeth, ὄχλος γὰρ ἐς ταραγμὸν εἰσελϑὼν πολὺν Stadtmueller 

197 (χωρεῖ γυναῖκες, deleto versu 196, Conradt) 198--201 delebat 
olim Hartung 199 σμιπρὰς ἀφορμὰς in rec. libro 

200 πλείους] πλαστοὺς Kock | ἡδονή γέ vor Valekenaer — 201 ἀλλή- 
λαις φρονεῖν Blaydes 202—238 choro, 289 sqq., 250 sqq. hemichoriis 
tribuit R. Arnoldt, priorem partem coryphaeo, alteram choro tribuebam 

204 vdcov] γαίας vel χώρας Blaydes 205 Φοίβου in rec. libris 
210 εὐκαρπίστων in rec. libro, ἀκαρπώτων Blaydes 211 Συκε- 

λίας] Κιλικίας Stanley 211 54ᾳ. πνοαῖσι πνεύσαντος Faust, πνοαῖς οὗ 
πνεύσαντος Earle 212 (πνεύσαντος Aem. Portus) | (ὁὺν οὐρανῷ 
Valckenaer) 218 ἄλλιστον Musgrave 214 ἐκ δὲ κριϑεῖσ᾽ Paley 

220 ἵνα τ᾽ ἀγάλμασι χρυσεοτύκοις Hermann | χρυσεοτύποις Mus- 
grave 221 ex schol. vel λάτρις ἐστάλην (ἐστάλαν Stadtmueller) vel 

λάτρις ἠνέϑην elicit Hermann 222 ἔτι δ᾽ ὕδωρ τὸ Κασταλίας Her- 
mann 293 sq. u^ ὃ... δεύσει. Valckenaer 226—38 olim in stroph. 
et antistr. redigebat, ante 226 lacunam statuens, Hermann 226 λάμ- 
zovoc] φαίνουσα Blaydes 291 δικορύφων Kirchhoff 298 Box- 
χειᾶν Paley 

281 βότρυν ἱεῖσα olim Hermann 284 νιφοβόλον γ᾽ ὄρος ἱερὸν 
ἑλίσσων Valckenaer 2835 ὦ, ϑαλάμας ϑεοῦ Musgrave, ἀϑάνατος $00 
Geel, ἀϑανάτους ϑεοὺς Seyffert, ἀϑανάτου ϑεοῦ Kayser, ἀϑάνατον ϑεὸν 
Kinkel, ἀκαμάταν ϑέαν (vel βάσιν) Kock, ἀδαμάτας ϑεοῦ olim conicie- 
bam, ἀκαμάτῳ ποδὶ vel ἀκαμάτοις ποσίν Blaydes 235 sq. εἱλίσσουσ᾽ 
ἀϑανάτους 9500 χοροὺς Paley | ἀϑανάτας 9509 χερὸς Bernardakis 

240 post 241 collocat Hermann, post 242 Herwerden 2441 δαϊον 
στράτευμ᾽ ἄγει Paley | αἷμα] χεῖμα Valckenaer, σῆμα Burges, καῦμα 
Kock, κῦμα Blaydes ἄσμα .. λέγει Reiske, δεῖμα .. φέρει Heimsoeth | 
φλέγει] πνέει Klotz 245 καλλίπυργος Heimsoeth 249 ὧν] ὡς 
Musgrave, o Bothe 

250 δὴ πόλιν Battier 250 sq. ἀμφὶ δὲ πτόλιν φλέγει πυκνὸν 
ἀσπίδων νέφος Heimsoeth 202 σχῆμα] χεῖμα Burges, χάσμα olim 
coniclebam | μάχας Blaydes 253 εἴσεται] ἵξεται Valckenaer ex schol. 
πορευϑήσεται, ὄψεται Blaydes 258 ἄδικος King 259 sq. τάνδ᾽ 
ἔνοπλον ὁρμὰν παῖς μετέρχεται Hermann, τόνδ᾽ ἔνοπλος ὁρμᾷ ὃν μετέρ- 
χεται Fritzsche | (ὁρμᾶϑ'᾽ vel potius) ὡρμᾶϑ'᾽ ὃς μετέρχεται Bothe, etiam 
ὁρμᾷ παῖς καὶ μετέρχεται. Hartung, ὁρμᾷ γ᾽ ὃς μετέρχεται Schoene 

261 εἰσεδέξατο] fort. εἰσεφρήκατο 263 0] o Valckenaer 
264 οὐ προῶσ᾽  Valckenaer 265 πανταχοῦ in rec. hibris, πανταχοῖ 
van den Es 

270 ἅπαντα καὶ τολμῶσι Valckenaer 274 sq. (ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἀλκὴ 
κοὺ ᾿στερήϑην ὀμμάτων, ceteris deletis, J. Paulson) 975 πάρεισιν, 
oóx Conradt  κούκ.. δώματα] καὶ ϑεῶν (vel νεῶν) πυλώματα Kock, 
κοινὸν ἔρυμ᾽ ἀλωμένων J. Hilberg, xo? φϑερεῖ μὲ δείματα Stadtmueller, 
χαὶ ϑεῶν ἑδραάσματα vel κοὐκ ἔρημα ϑεῶν ἕδη vel κἀγγενῶν ϑεῶν 
ἕδη Blaydes 

282 ἀκροϑίνια Blaydes 285 πόλει Eustath. in Il. p. 236, 36 
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291—300 — 301—309 et 310—319 — 337—343 οὐ 327—330 

— 831—336 statuit, versibus 320—326 post 309 et 327—336 post 349 
transpositis, Durges 291—300 coryphaeo et ducibus hemichoriorum 
distribuit R. Arnoldt 293 γονυπετεῖ σ᾽ ἕδρᾳ προσπίτνω, ὦ "ναξ 
Valekenaer 294 τὸν .. σέβουσα] τὸν οἴκοϑεν ὦ... ὦ νόμον σέβουσ᾽ 
Dindorf, σέβουσ᾽ οἴκοϑεν Conradt 295 ἔβας ἔβας ὦ (vel ὦ omisso) 
γᾶν πατρώαν χρόνῳ Fritzsche 298 ὦ] ἰὼ Hermann | τόνδε (deleto 
μᾶτερ) Burges, τόνδ᾽ ἐν δόμοις Stadtmueller 299 τί μέλλεις τί μέλλεις 
ὑπόροφα Hermann 

800 ὠλένας Reiske | ὠλέναισι σαῖσιν τέκνου Seidler, ὠλέναισιν τέκνου 

Hermann, ὠλέναισι (Ostgüg)? τέκνου vel ὠλενζῶν περιβολ»αῖς τέκνου 
Stadtmueller 301 sqq. Φοίνισσαν, ὦ νεάνιδες, βοὰν ἔσω δόμων κλύ- 
ουσα τῶνδε γήρᾳ τρομερὰν ἕλκω παιδὶ ποδὸς βάσιν Fritzsche 802 ὡς νεά- 
νιδος Ὁ. Goram 802 sq. xA$ovo', ὦ νεάνιδες, ἔσω δόμων ἕλκω τρομὸν 
δράμημα γηραιοῦ ποδός olim coniciebam huc frgm. 876 τρομὸν δρά- 
μημα γηραιοῦ ποδός referens, fort. κλύουσ᾽, ὦ νεάνιδες, ἔσω δόμων 
γηραιοῦ σκίπωνι τρομερὰν ἕλκω {δεῦρο» ποδὸς βάσιν | γήρᾳ γήρᾳ τρο- 
μερὰν ἕλκω παιδὲ βάσιν Musgrave, γήρᾳ τρομερὰν ποδὸς ἕλκω βάσιν 
Brunck, γηραιοῦ πόϑι τρομερὰν ἕλκω ποδὸς βάσιν Seidler, γήρᾳ τρομε- 
ó&v ἕλκω ποδὶ ποδὸς βάσιν olim Hermann, γηραιῷ ποδὶ τρομερὰν ἕλκω 
βάσιν Ἡ. Cron, γηραιὰ τρομερὰν ἐξέλκω δεῦρο ποδὸς βάσιν Herwerden, 
γηραιοῖς πόδεσι τρομερὰν ἕλκω βάσιν Heydenreich | γηραιῷ ποδὶ] γήρᾳ 
τρίποδι Bernardakis 808 σπουδῇ τρομερὰν τάνδ᾽ (γ61 ὧδ᾽) ἕλκω 
Stadtmueller | {παιδὲν ποδὸς Dindorf ποδὸς] πάρος Valckenaer, delet 
Kirchhoff 304—309 — 310—317 χαρμονᾶν; statuit Hermann 
304 ἰὼ ἰὼ τέκνον, τέκνον Hermann, ἰὼ τέκνον, io τέκνον Hartung 
306 ἀντίβαλλε Heimsoeth 307 παρήδων Hartung 307 sqq. ὄρεγμα 
δὸς τριχῶν τε, κυανόχρωτα χαίταν, πλοκάμους σχιάξειν κτὲ. Camper 
308 sq. βοστρυχώδεός τε κυανόχρωτα πλόκαμον χλιδᾶς συνσκιάξζων Burges | 
βοστρύχων τε χαίτας κυανόχρωτα πλόκαμον σχιάζων τὰν ἐμάν olim 
Hermann  χυανεόχρωτα χαίτας πλόκον ἐμὰν cxwtov δέραν Seidler | 
κυανόχρωτι χαίτας πλοκάμῳ σκιάξων Geel| κυανόχρωτι χαίτας πλοκάμῳ 
δέραν σκιάξων ἀμάν (γ6] σκιάζξων us δέραν ἀμάν) Fritzsche, κυανόχρωτι 
πλοχάμω σχιάζων δέραν χρίμπτ᾽ ἐμάν Heydenreich 808 βόστρυχόν 
τε Reiske 309 χαίταις Brodeau, χαίταισι Hermann | χαίτας πλόκον 
συσκιάζων δέραν τὰν ἐμάν Paley, χαίταισι σαῖσι, σκιάξων δέραν τὰν ἐμάν 
Heimsoeth, χαίτας πέλασον σκιάξων δείραν ἀμάν Stahl | δέραν {χρίμπτ᾽) 
ἐμάν, olim δέραν {τάνδ᾽ 5 ἐμάν Hermann, (λαβὲ δέραν ἐμάν Geoel, 
δείραν ἐμάν Hartung, δέραν (ἔλϑ᾽ 5 ἐμάν Dindorf, δέραν {ἀμφ᾽ ἐμάν 
Schoene | ἐμάν delet Matthiae 

312 τί δρῶ σε; Polle | τί φῶς; ὕπως ἅπαντα Stahl | σε delet Har- 
tung | ἁπανταχοῦ Paley, fort. ἁπάντα 312 sq. τί φῶ σ᾽ ὁρῶσ᾽ ἔναντα:; 
ταῖς χερσὶ καὶ σπέλεσσι F. Gu. Schmidt 312 sqq. τί φῶ. τί φῶ 
σε; πῶς ἅπαντα χερσὶ καὶ κόραις λόγοις τε πολυέλιαχτον ἁδονὰν ἐκεῖσε 
δεῦρο περιχορεύουσα τέρψιν .. χαρμονᾶν; Hermann, τί φῶ τί φῶ 
σε; πῶς ἅπαντα χερσὶ καὶ κόραις λόγοις τε πολυέλιαχτον ἁδονὰν 

δεῦρό τ᾽ ἐκεῖ χορεύουσα πέρι παλαιὰν λάβω χαρμονάν; Heydenreich 
313 χαὶ κόραισι Musgrave, καὶ ποδῶν ἀλχμαῖσι Schoene, καὶ κώλοισι 
olim coniciebam, καὶ πόδεσσι Blaydes 313 sqq. καὶ χέρεσσι καὶ 
λόγοις (vel χερσὶ καὶ λόγοις omisso καὶ) ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο πολυέλι- 
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xrov ἁδονὰν olim Hermann | x«l χερσὶ καὶ λόγοισιν ἐκεῖσε καὶ τὸ 
δεῦρο περιχορεύουσα ζνῦν» πολυέλιχτον ἁδονὰν χαρμονᾶν παλαιᾶν 
λάβω; olim, postea πῶς πολυέλικτον ἁδονὰν καὶ χερσὶ καὶ λόγοισιν 
ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο περιχορεύουσα τέρψιν παλαιᾶν λάβω χαρμονᾶν; 
Fritzsche 315 καὶ δεῦρο Hartung 316 τέρψιν delet Burges 
(παλαιὰν .. χαρμονὰν scribens) 317 ἰὼ τέκος, ἐμὸν τέκος in libro rec. 

320 sq. 7 .. ἦ delet Seidler, his deletis ποϑεινὸς φίλοισιν, ποϑεινὸς 
δὲ Θήβαις Nauck | ποϑινὸς.. ποϑινὸς Bothe 822 ἐμάν γε Valckenaer, 
ἐμὰν, deleto τε, Brunck | ἐμόν vs κείρομαι λευκὸν κάρα Major  — 
828 δακρυόεσσαν] δάκρυ᾽ ἀπ᾿ ὄσσων Blaydes δακρυόεσσ᾽ ἀνιεῖσα 
Valckenaer | δακρυόεσσ᾽ ἐνιεῖσα πενϑήρη κόνιν Musgrave | δακρυόεσσ᾽ 
ἰὰν ἱεῖσα πενϑήρη, alias δακρυόεξσσαν ἱεῖσ᾽ ὕπα πενϑήρη, denique δα- 
κρυόεσσ᾽ ἀνεῖσα πενϑήρη olim Hermann, δακρυόεσσ᾽ αἰεὶ σῷ πένϑει 
Bernardakis | πενϑήρη delet Bothe 323 sq. δακρυόεσσ᾽ ἀεὶ πενϑήρη 
κόμαν δυσόρφναιά τ᾽, deleto v. 324, olim, postea δακχρυόεσσαν εἰς σὰ 
πένϑη κόμαν. ἄπεπλος «ví. Hartung 824 λευκῶν φαρέων ἄπεπλος, 
τέκνον Hermann, ἄπεπλος, v£wvov, λευκῶν φαρέων olim Nauck 
324 sqq. ἄπεπλος δὲ φαρέων λευκῶν, τέχνον, δυσόρφναια τἀμφιτρυχῆ 
τάδε σχύτι᾽ ἀμείβομαι Fritzsche 325 δυσόρφναι᾽ ἄρ᾽ ἀμφὶ τρύχη 
Schoene ἀμφὶ] ἀντὶ Valckenaer 828 ὁμοπτέρων Valckenaer | τᾶς 
delet Burges | δόμον Musgrave 

381 ἀναϊξε Spiro, fort. ἀνῇσσε 334 στενάζων τ᾽ ἀρὰς (ἐφῆκεν) 
Dindorf | (&oeteg» τέκνοις Hermann, (ἀτηρὰς) τέκνοις Weil, fort. 
τέκνοις (ἀγρίας) 335 ἐν ἀλλαγαῖς δ᾽ αἰαγμάτων Valckenaer, σὺν 
ἀλλαγαῖς δ᾽ αἰαγμάτων Musgrave, ἀλαλαγαῖσί τ᾽ αἰαγμάτων Blaydes 
335 sq. σὺν δ᾽ ἀλαλαῖς κέκρυπται σκότιος, ceteris deletis, Burges 
8817 καὶ] καινοῖς Pierson, τί καὶ Valckenaer, {μοιδ καὶ Hartung, delet 
Hermann | καὶ γάμοισι δὴ «ξένοις» Fritzsche 

341 ἄλαστα ματρὶ σᾷ τάδε Datter | Παΐῳ] Κάδμῳ Valckenaer, 
fort. “αβδάκῳ | λαῷ vs σῷ παλαίχϑονι Musgrave 341 sq. “αίῳ τε 
σῷ παλαιγενεῖ Battier, Μαΐου vs τοῦ πάλαι γένει Hermann, Μαΐου τὲ 
τῷ πάλαι γένει Geel 842 παλαιογενεῖ Burges 846 (vóuuuov» ὡς 
πρέπει Fritzsche 347 ἀνυμέναι᾽ ἀνίσμηνος ἐκηδεύϑης Badham, ἀνυ- 
μέναια δ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ἐκηδεύϑης Paley 319 ἐσόδῳ Woelfflin 

350 ὄλοιϑ᾽ ὁ τάδ᾽ Valckenaer, ὄλοιτ᾽ ὄλοιτ᾽ Blaydes | σίδαρος 
(6 δράσας») Fritzsche 350 sq. εἴτε Κιϑαιρὼν εἶτ᾽ Ἔρις J. J. Hart- 
man 352 κατεκώμασε δώματος Οἰδιπόδα vel κατεκώμασεν Οἰδιπόδα 
μελάϑρων Blaydes 

360 λόγοισι μισεῖ (vel λόγοις ἀτίξει) F. Gu. Schmidt 361 δὲ 
τάρβος Triclinius, δ΄ ἐτάρβησ᾽ Hermann 364 ἕν δ᾽ ἔϑελγέ us Heim- 
soeth, ἕν δ᾽ ἔπειϑέ με Nauck, ἕν δέ μ᾽ οὐ σφαλεῖ Stadtmueller, fort. 
ἕν δέ μ᾽ ἤπαφε 366 τείχη ᾿ς Blaydes 

810 ναίων, ἀειδὲς ὄμμ᾽ ἔχω vel ναίω, κατηφὲς ὄμμ᾽ ἔχων 
Valekenaer, ναίων ἄπαυστον ὄμμ᾽ ἔχω vel ναίω, τὸ δισσὸν ὄμμ᾽ ἔχων 
Reiske | δίοσσον ὄμμ᾽ olim Nauck, δι᾽ ὁσίων ὄμμ᾽ M. Seyffert, δι 
οἴκτων ὄμμ᾽ Schoene, δι᾽ αἰδοῦς ὄμμ᾽ M. Schmidt, μετοικῶν, νᾶμ᾽ Paley, 
διὰ πέπλων ὄμμ᾽ Blaydes | δακρύρροον iam Vauvilliers 812 delet 
Kirchhoff. Ad hune versum refert schohum ad v. 375 adscriptum ὁ 
στίχος οὗτος ἔν τισιν οὐ φέρεται Wesener 818 τῶν ἐμῶν τλήμων 
καμῶν Porson 374 delet Stadtmueller 375 δυσλύτους] δυσχερεῖς 
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Blaydes 316 κἀσυστάτους ἔχουσα Usener, καὶ δυσπετεῖς ἔχουσα 
R. Prinz 318 τλήμονος in libris rec. 319 Οἰδίπου] “Μαΐου Schu- 
macher 

380 οὔπω γὰρ ἤρκεσ᾽ Valckenaer, Oro γ᾽ &onqoór  Musgrave | 
μὲν] τέκν᾽ Blaydes 381 φῦσαι Hermann | rs] δὲ Dobree 382 
τὰκ τῶν ϑεῶν Herwerden 888 ὅταν δ᾽ ἔρωμαι, μή τι σὴν δάκῃ 
Holzner | ὅπως δ᾽ ἐροῦμαι Blaydes 383 sq. etiam ὅπως δ᾽ ἔρωμαι 
μήτε σὴν Odxo φρένα, οὐκ οἶδ᾽, ἃ χρήξω Heimsoeth 3817 πρῶτον 
οὖν Herwerden | τυχεῖν] κλύειν Polle 

891 ἔχειν in rec. libro 392 μὴ .. φρονεῖ] οὐκ ἔχειν παρρησίαν 
Valekenaer 898 vel δ᾽ vel τ᾿ addendum putat Paley 898 sq. delet 
Czwalina 394 cvrrvocsiv Pierson, évuwogsiv Valckenaer, συναφρο- 
νεῖν Blomfield, ξυνανοεῖν Wassenbergh 397 καλοῖς] ἀγανοῖς Blay- 
des | ὄμμασιν σαίνουσι δή F. Gu. Schmidt, ὄμμασιν μέλπουσι δή Holzner 

398 ὁ δὲ χρόνος et 399 ἔχουσί γ᾽ scribens hune v. Polynici tribu- 
tum post 399 locastae datum ponit anonymus 899 ϑέαν τιν᾽ ἡδεῖάν 
y ἔχουσι καὶ κεναί Burges, ἔχουσι κοὐφισίν τιν᾽ (vel ἔχουσι γὰρ λήϑην 
(λῆστίν) τιν᾽ vel ἔχουσιν ἀφροσύνην τιν᾽ vel ἔχουσιν ἡδονήν τιν᾽) ἐλπί- 
δὲς κεναί Blaydes | τιν᾽, ἴασιν κακῶν Herwerden | κακῶν] ϑεόν Aldina 

400 fort. ηὗρες 401 εἶχον ἄν] εἴχομεν olim Nauck 402 sq. 
post 405 collocat Nauck 403 δ᾽ delet Valckenaer 407 ὀνομάσαι 
σϑένοιμ᾽ ἄν Stadtmueller | φίλη Nauck 408 ἔσχεϑες] ἔχων F', unde τίνα 
ποτ᾽ ἐπινοίαν ἔχων Hermann, καὶ τίν᾽ ἐπινοίαν ἔχων Heimsoeth, ἔσχες c, 
unde ἔσχες αὖ R. Prinz 

411 παίδοιν in libro rec. 4129 ϑηρός in libris rec. | ὄμματος 
anonymus, mallem σχήματος 412 sq. delet Robert 417 κἄτα δ᾽ 
in rec. libris 418 τίνος τίς àv ἄρ᾽ (vel τίς καὶ τίνος φὺς) ἄϑλιος 
Heimsoeth, τίς οὗτος ἁνήρ; ἄϑλιος F. Gu. Schmidt 

426 σοὔπεσϑαι (σοι ἕπεσϑ'αι) Elmsley 491 τάδε in rec. libris 
428 συμφυγὰς Geel| ἐστ᾽ ἐμοί Hermann 

432 sq. δόντες" ϑεοὺς δ᾽ ἐπώμοσ᾽ (vel γὰρ duoc) ὡς ἀκουσίως, 
ceteris deletis, F. Gu. Schmidt 433 ἀκούσιος Herwerden 434 £xo0- 

cw] γ᾽ ἑχκοῦσιν Valckenaer, ἥκουσιν Hermann  — 435—437 delet Stadt- 
mueller 436 διαλλάξασα δ᾽ Camper | φίλους] λόγοις Schoene | ver- 
sum delet Nauck 481 fort. παῦσον, deleto versu 436 | πόνων σὲ 
κἀμὲ Elmsley 438—442 delebat olim Hartung, delet etiam Leidloff 

438 μέν, οἶδ᾽, ὑμνηϑὲν Blaydes 489 ἀνϑρώποισι)] ἀμβρότοισι 
Musgrave 

441 usÜü)5xov .. ἄγω Brunck 444 ἔργον μητρός, ᾿Ιοκάστη 
F. Gu. Schmidt 446 πάρειμι τήνδε col χάριν διδούς (vel διδοὺς 
χάριν), deleto versu proximo, Nauck 448 ὧν δ᾽ ἀμφὶ τείχη Fritzsche | 
τείχη] τεύχη Reiske | καὶ] «sig Camper, δὴ Rauchenstein, κατὰ M. Seyffert 
(κὰκ Bernardakis), τὰς olim coniciebam | τειχήρη ξυνωρίδας Kock | ξυν- 
coió«e πυλῶν Hermann 448 sq. locum lacunosum putat, scribens ξυν- 
ωὠρίδας δ᾽ ὄχων, Paley | ὃς ἀμφὶ τείχη καὶ πόλιν ξυνωρίδας τάσσων 
λόχων (vel λόχους τ᾽) ἐπέσχον Herwerden 449 τάσσων] ἄσσων Mus- 
grave | πόλιν] πάλιν Hartung, μόλις Badham, στρατόν Blaydes 

450 μολεῖν] πικρὸν vel κακὸν Schumacher 4568 ἁνύτουσιν 
Porson 454 ὄμμα] λῆμα F. Gu. Schmidt 456 εἰσορᾷς] (εἰσόρα 
Markland), εὐμενῶς Musgrave, εἰς δίκας vel ἀρτίως Paley, εἰς κόρας 
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(vel λόγους) F. Gu. Schmidt, ὡς ὁρᾷς Blaydes σοι F. Gu. Schmidt 
45V cv δ᾽ αὖ Battier 458 sig γὰρ τοῦτον Geel, εἰς γάρ τ᾽ αὐτὸν 
(et in v. proximo λέξεις ἄμεινον) Bernardakis 469 λέξεις ἄμεινον et 
ἐχδέξῃ in libris rec. τοῦδέ τ᾽ αὖ δέξει Blaydes 

410 δεῖται ἴνδιχ᾽ Blaydes — 471 καιρόν] κῦρος Burges — 478 ἐγῴδε 
Bernardakis ἐγὼ δὲ δειμαίνων πάρος Morus | ἐγὼ δὲ πατρίων vel ἐγὼ 
δ᾽ ὑπὲρ τῶν Schenkl, ἐγὼ δ᾽ ἐπείπερ Stadtmueller, ἐγὼ δὲ πρὸς τὰ 
Gebauer, (ἐγὼ δὲ τὰ πρὸς Fecht), ἐγὼ δὲ πάτωρ Munro | πατρὸς δει- 
μάτων Geel, πρόσϑ᾽ ὁμιλίας Holzner, πατρὸς γὰρ δόμων Earle 478 sqq. 
ἐγὼ δὲ πατρὸς ἐκφυγεῖν χρήξων ἀράς, τοὐμόν τε καὶ τὸ τοῦδ᾽ ὁμῶς 
προυσκεψάμην, deleto v. 475, Nauck, ἐγὼ δὲ πατρὸς ἐκφυγεῖν χρήξζων 
ἀράς, τοὐμόν vs καὶ τοῦδ᾽ ἐξ ἴσου σκοπούμενος (deleto item v. 475) 
olim coniciebam, ἐγὼ τὰ πατρὸς διαλαχὼν προυσκεφψάμην τοὐμόν τε καὶ 
τοῦδ᾽ ἐκφυγεῖν .. εἰς ἡμᾶς τότε J. Hilberg 414 τοὐμοῦ τε καὶ τοῦδ᾽ 
Arnaldus | χρήξων τ᾿ Musgrave, χρήξων δ᾽ olim Matthiae 415 ποτε] 
πατήρ H. Hirzel 476—148 ante 473 collocat Conradt 476 κἀξῆλ- 
dov Barnes 418 ἀνὰ μέρος] fort. ἐν μέρει 

480 ἃ γίγνεται] ἀσύμφορον Geel, παλίγκοτα Kock, ἃ νῦν «vost 
Max. Mayer, αὐτὸς κακόν vel ἃ μὴ χρεών (vel ϑέμις) Blaydes 
486 οἶκον ὅλον ἔτος λαβών F. Gu. Schmidt, οἶκον ἐνιαυτὸν λαβών 
Blaydes | versum delet Valckenaer 486 sq. suspectos habet Geel 
(certe 487 damnat Nauck) 488 μήτ᾽ ἐπεμφέρειν Heimsoeth, μήτ᾽ 
ἐπεισφέρειν Paley 

492 καὶ relinquens lucunam inter 491 et 492 statuit Kirchhoff 
493 πατρίδ᾽  Lenting 495 ἀλλ᾽ ἃ King 498 μοι] τοι Hartung 

502 delet Berlage 503 ἐγὼ δέ σ᾽ Kirchhoff, κἀγὼ γὰρ F. Polle 
504 ἄστρων] οἰστρῶν Pierson, ἄστρωτ᾽ Ο. Goram, ἄστρ᾽ ἂν Kirch- 

hoff, ἑκὼν Rauchenstein, μαστὴρ, postea ἄνω τ΄ olim coniciebam, 4'co- 
σῶν Stadtmueller | ἄστρ᾽ ἂν διέλϑοιμ᾽ ᾿Ηλίου παρ᾽ ἄντυγας M. Seyffert | 
ἔλϑοιν χἡλίου πρὸς (vel ἔλϑοιμ᾽ ἡλίου v' ἐς) Nauck | ἡλίου] (ἥδιον Reiske), 
ἡδέως Hannemueller, αἰϑέριος F. Gu. Schmidt | ἡλίου τ΄ ἐπ᾽ repudiat 
Valckenaer | ἡλίου v' ὡς ἀντολάς Klotz, etiam ἡλίου τ᾽ sig ἀντολάς 
Schoene, ἡλίου πρός τ᾽ ἀντολάς L. Schmidt | πρὸς ἄντυγας Musgrave 

512 (ταῖς δὲ Θήβαις ἂν τόδε DBlaydes) 516 ἐξαιρεῖ] (ἐξανύει, 
Valckenaer) 517 κἂν Herwerden 618 ἄλλως] ἀστὸς F. Gu. Schmidt 

519 μαϑήσομαι (et in proximo v. δουλεῦσαι) Geel, ys πείσομαι Kock, 
ys τλήσομαι Blaydes 

528 τῷδ᾽] σοί γ᾽, si versus genuinus sit, Herwerden 526 οὐκ 
εὖ λέγειν 68 χρὴ t τοῖσι μὴ καλοῖς Schumacher | λέγειν εἰ μὴ "zi 
Heimsoeth | χρῆν, εἴ τι τῶν ἔργων κακόν Nauck, χρῆν οὐδαμῇ "m ἔρ- 
γοις κακοῖς Schenkl | μὴ καλοῖς ἔργοις ἔπι (vel οὐκ εὖ λέγειν ἔργοισι 
χρὴ ᾽πὶ μὴ καλοῖς) Herwerden, πλὴν καλοῖς ἔργοις ἔπι O. Hense, (τοί 
σ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις μὴ καλοῖς Polle), τιν᾽ ἐπὶ τοῖς ἔργοις κακοῖς F. Gu. Schmidt, 
μὴ ᾽πὶ τοῖς ἔργοις ἁλῶς Mekler, πλὴν ἐπ᾽ ἔργοισιν καλοῖς Blaydes 

588 ἐσϑλοὺς δ᾽ ἐς οἴκους Stadtmueller 533 sq. delet Nauck 

535 ὑφ᾽ ἧς σὺ Herwerden 
540 ἔχϑρας 9' ἧς ἐρᾷς Valeckenaer, ἔχϑρας τ᾽ ἐν μέρει Kock, 

ἔχϑρας 9' (τ) . ὦ. (epithet.)) Blaydes 541 μέρη] βάρη Herwerden, 
γένη Blaydes 541—546 delet Thom. Miller 543 ἀφεγγοῦς Held 

5045 delet Herwerden 546 δουλεύει, "v βροτοῖς Bernardakis | 
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βροτοῖς] τροπαῖς Purgold, τέκνον olim coniciebam, νόμοις Gloél, στρο- 
φαῖς Stadtmueller 647 sq. ἔχων .. ἀπονέμων Brunck, ἔχων... ἀπο- 
νεμεῖς Porson, ἔχων ἴσον ἴσον ἀπονεῖμαι Nauck, ἑκὼν ἴσον xÀijoov ἄπο- 
νεῖμαι F. Gu. Schmidt, ἔχειν... ἀπονέμων olim scribebam 548 χαὶ 
τῶδε νεῖμαι Salmasius, καὶ τῶδε νείμας Battier ὅ49 ἀδικίαν εὐσχή- 
μονα Stadtmueller, ἀτυχίαν εὐδαίμονα F. Gu. Schmidt 

550 ἥγησαι χρέος vel potius ἥγησαι, τὸ δὲ Blaydes 550 sq. ἥγη- 
σαι; τί δὲ περιβλέπεσϑαι; τίμιον; Valckenaer 551 τίμιος Hebold 
552 μοχϑῶν πόλλ᾽ ἔχειν Geel 552—558 delet Zipperer 555—558 
delet Nauck (555—557 afferunt Stob. fl. 94, 9 et Plut. cons. ad Apoll. 
p.116 A), 555—557 olim delebam relicto versu 558 557 ἀνταφαι- 
ροῦνται Nauck 558 ὧδ᾽ ὄλβος Musgrave | versum post 554 collocat 
Fritzsche et, in v. 555 οὐ γὰρ pro οὔτοι scribens, C. Busche 

566 sq. ὀλέϑριος do' .. ὀδυνηρὸς δὲ σοί Geel | hos versus delet 
Dindorf 567 φιλότιμος] ἀνόνητος Hartung 567 γενήσεται) κεκλή- 
σεται Porson  Θήβαισι φιλοτίμῳ τε σοί vel potius Θήβαις ὁ φιλότιμός 
τε σύ Schoene | φιλότιμον δὲ σόν Reiske, ἀφιλότιμος δέ σοι (et antea 
Θήβαις) Musgrave, πολέμιος δὲ σύ (vel σοῖς) Ε΄. Polle | versum damnat 
Valckenaer 

510 πόλιν] πάτραν Oenomaus apud Euseb. praep. ev. VI p. 259:C, 
unde hie πάτραν et 573 πόλιν pro πάτραν scribit Valckenaer (573 in 
libro rec. super πάτραν scriptum yo. πόλιν) 571 τύχοις Lenting 
917 ἀφ᾽ EMajvov Reiske, ἐφ᾽ Ελλήνων Musgrave — 518 ὑπέρτερ᾽ ἢ Nauck 

583 μέσῳ ᾿κπεσεῖν Valcekenaer 584 ἀμαϑία δύο Conradt 
586 γένεσϑε Naber | τῶνδέ (y^) Blaydes 588 λόγων ἀγών ἐστ᾽ Gro- 
tius, (λόγων ἐσέτ᾽ ἀγών Bernardakis) | ἀνήλωται Nauck 

596 ἐγγὺς οὗ ποδῶν βέβηκας Schoene | βεβήκοις Lenting — 598 πρὸς 
τὸ μηδὲν Blaydes 

600 χκόμπασαι Herwerden, κόμπασον Blaydes 601 xol τὸ δεύ- 
τερόν σ᾽ Paley | σκῆπτρα τὰν μέρει F. Gu. Schmidt 602 οὐκ ἐπᾳδό- 
us69' Musgrave, οὐκ ἀναινόμεσϑ᾽ vel οὐ παραιτούμεσϑ᾽ vel oóx ἄπει 
τάχιστ᾽ vel οὐκ ἀπαλλάξεσϑ᾽ Blaydes 008 ἔχων πλέον γε Blaydes 

604 ὦ ϑεοὶ βωμοὶ πατρῷοί 9" Paley 60 τίς ἂν King | κλύοι σοῦ 
Bothe 606 κήϑέων τῶν Bothe 607 ἐξελαυνόμεσϑα πάτρης (πάτρας) 
Barnes, ἐξελαύνομαι χϑονὸς γάρ Burges 608 ἀδικίᾳ γε σῇ, omissis 
verbis ὦ ϑεοί, ed. Brubachiana | versum delet Stadtmueller 

612 οὐ ϑεμιστὸν Elmsley et Wunder, οὐ ϑεμιτά σοι Klotz, οὐ 
ϑέμις γὰρ Blaydes | ὀνομάζειν] ὀνοτάξειν olim Nauck 614 siu] 
εἶα Valekenaer | μὴ ᾽παίνει Blaydes | σὲ δ᾽ αἰτῶ Kock 61 εἶμι" τὸν 
δὲ πατέρα μοι δὸς Grotius, ἔξιμεν δή. πατέρα μοι δὸς Bothe 616 aut 
617 olim delebat Nauck 618 χαρτὰ δ᾽ οὐ Kirchhoff, quod probat 
Herwerden cl. Eustath. de Ism. et Ismen. amor. VII p. 210 Ὑσμινία, 
χαίροις. ᾿Εγὼ δέ, ἀλλ᾽ οὐ χαρτὰ πάσχω 619 οὐκ ἐγὼ τῶνδ᾽ αἴτιος. 
IO. πόλλ᾽ «ri. M. Naumann | ὡς πόλλ᾽ Valckenaer 

621 ὡς τί] εἰς τί Valckenaer 623 sq. ΠΟ.] ET. et ET.] ΠΟ. 
veteres editiones (deleta personae nota ante 625) 623 sq. αὐτὸ ση- 
μανεῖ Polynicdi, ἐρρέτω πρόπας δόμος Eteocli tribuit Musgrave 
627 ἄτιμα in rec. libris, unde ἄτιμα xoixro& Battier 629 *1jv semper 
Blaydes | χἄν τί σοὶ Porson | μή με, τοῦτον δ᾽ αἰτιῶ Barnes, μή us 
τῶνδ᾽ ἐπαιτιῶ Valckenaer | versum delet Conradt 
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630 ἄκων δ᾽ ἐχϑρὸς ἐγχρίμπτω χϑονί Geel, ἄκων δ᾽ ἔριν ἐπαίρο- 
μαι χϑονί Schoene, ἄκων δ᾽. εἶτ᾽ ἐλαύνομαι χϑονός Hartung | ἐξελεύ- 
σομαι, Mekler 633 αὖϑις ἐξέσται ποτέ Paley 086 ἐξίον (et 637 
ἔϑετό οἷ) Nauck, ἔξυϑ'᾽ οὖν Kirchhoff | ἔρρε τῆς χώρας (vel ἐχκφϑάρηϑι 
γῆς) ἀληϑῶς vel ἔξιϑι χϑονός" δικαίως Headlam 636 sq. olim de- 
lebat Hartung, delet etiam Schumacher 638 Καδμε, σὺ μόλε 
Musgrave 

640 ἀδάματον Elmsley | πέσημα] τὸ σῶμα King 640 sq. πέσημα 
δίκε] πέσεν πεδόσε (vel πέδῳ o o .) τελεσφόρον τιϑεῖσα Blaydes 
641 sqq. δίκεν τελεσφόρον διδοῦσα σῆμα Πυϑίου ϑεοῦ. πεδία μὲν τὸ 
ϑέσφατον πυροφόρα δέμειν ἔχρη Schwerdt 642 οὗ κατοχλάσῃ Bergk 

643 πεδία ϑέσφατον ϑεοῦ Paley 643 sq. πυροφόρα νιν ᾿Δόνων 
πεδί᾽ ἔχρη τὸ ϑέσφατον Hermann, χρῆσε πεδία ϑέσφατον πυροφόρα νιν 
"Aóvov Hartung, πεδί᾽ ἅ νιν τὸ ϑέσφατον πυροφόρα δόμων ἕδραις χρῆσε 
Schoene, zsó( ἔχρη τὸ ϑέσφατον πυροφόρα νιν 'Aóvov Heimsoeth 
644 χρῆσε πυροφόρ᾽ ᾿Δόνων Valckenaer, πυροφόρ᾽ ἔχρησ᾽ Aóvov Heath | 
δέμειν Bergk, νέμειν vel δόμον v' olim Nauck 645 καλλιπόταμον 
ἔδαφος Musgrave | καλλιπόταμος ἵνα vs . o Nauck | ἵνα γε Valckenaer 
646 γυίας] διὰ Schwerdt 647 sq. χλοηφόρου καὶ βαϑυρρόου (omisso 
γύας) cum Grotio Porson 648 καὶ delet Hermann | χλοηφόρου γύας 
βαϑυσπόρους Hartung | βαϑυσπόρους γύας lacunae explendae causa 
interpolata putat Paley | γύας] om. cod. Kingi, γᾶς Conradt, ἀρούρας 
Schwerdt 649 sq. ἔνϑα δὴ γάμοισι τέκε ποϑ' & μάτηρ zhióg Bothe | 
τέκετο τέκετο (τέχετο τέκετο exhibet c) (zeoÜévog» vel τέκετο {παρϑέ- 
vog xógc» vel τέκετο ζλέχλχτραΣ ματέρος Hermann, ἔτικτε {παρϑένος 
κόραν Paley | τὲ véxs ματήρ, τέκ᾽ ἐν Ζιὸς γάμοις Hartung, τέκε λόχευμα 
{παῖς κόραν Διὸς γάμοις olim coniciebam | μάτηρ {πρώϊμον Lindau | 
ματρὸς ἀστραπαῖς zhióg γάμος Schoene (mallem τέκε λοχεύματ᾽ ἀστρα- 
πᾶς Διὸς γάμος) 

650 {τέκετο δὴ zig γάμοις Musgrave, (ev) Διὸς γάμοις (9eóv» 
Geel 650 sq. 4Ζίοισιν ἐν γάμοις, κισσὸς ὃν περιπλεκὴς Schwerdt 
653 sqq. βρύουσιν ἔρνεσίν τε καὶ κατασκίοισιν εὖ πιτνόντ᾽ ἐνώτισεν,͵ 
εὔιον χόρευμα παρϑένοισι Θήβασι καὶ γυναιξὶν ὄλβιον διείς Schwerdt 

654 ἐνώτισεν)] ἐνῴώκισεν anonymus, ἐλώπισεν anonymus et Naber, 
mallem ἐπώπασεν 655 Θηβαΐαις Hermann 

660 χλοερὰ! βρύοντα Schwerdt  κόραισι] φοραῖσι Musgrave 
661 ὀλεσιϑήροις Blaydes 664 ὄλεσε ϑηρὸς Nauck 664 sq. κρᾶτα 
φόνιον δάχκεος ἐν αὐτοβλῆσιν ὠλέσι Schwerdt 665 (λαΐναις δικὼν 
anonymus) | δικὼν}] δακὼν Musgrave, ϑένων Geel, κιχὼν Kock, βαλὼν 
Blaydes — 665 sq. ἡλίου λιπὼν βολαῖς, δίας δ᾽ Paley 667 sq. Παλλάδος 
φραδαῖσι δὲ γαπετεῖς δίκ᾽ Heath 667 sqq. Παλλάδος φραδαῖς zij- 
σας γαπετεῖς ὀδόντας ἔσπειρ᾽ ὠγκωμένους γύας Schwerdt 668 sq. δίκ᾽ 
ὀδόντας βαϑυσπόροις γύαις Brunck 

072 sq. φόνος δέ νιν σιδαρόφρων ξυνῆψε γᾷ φίλᾳ πάλιν Porson 
673 δ᾽ ἅμα νιν... ξυνῆκε Valckenaer | φόνος] φϑόνος Musgrave | ξυνῆκε 
in libris rec. | φίλᾳ γᾷ] φυλέτας olim Nauck 674 ἔδευσε] ἔπλησε 
Blaydes | εὐηλίοις Grotius, etiam εὐήλοισι Musgrave, εὐαλίοις Hermann 

675 πνοαῖς] πτυχαῖς Kirchhoff 616—682 — 683—689 statuens 

scribit καὶ o£, τὸν προμάτορος, γένεϑλον ἜἜπαφον ὦ Διός, ᾿Ιοῦς ἔχγονον, 
ἐκάλεσ᾽ ἰὼ βαρβάρῳ βοᾷ, ἰώ, βαρβάροισί τ᾽ ἐν λιταῖς Hermann, καὶ σὲ 

δα ΕΝ Σ ἐλιὰ. Δ... 
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δή, Ζιὸς γένεϑλόν vs καὶ προμάτορος ᾿Ιοῦς ἔκγονον, κέχληκα βαρβάρῳ 
βοᾷ Heimsoeth, καὶ σέ, “ἴον ὦ γένεϑλον, σὲ τὸν προμάτορος ᾿Ιοῦς ἔκ- 
γονον olim coniciebam 671 ᾿Ιοῦς ποτ᾽ ἷνιν vel ᾿Ιοῦς πάλαι γόνον 
Sehwerdt 677 sq. ποτ᾽ ᾿Ιοῦς [Ἔπαφον, o κτὲ. Hartung 679 ἐκά- 
λεσ᾽ ἐκάλεσ᾽ ἐπιπνεύσοντ᾽ Schwerdt — 679sqq. alterum ἐκάλεσα, et alterum 
βᾶϑι delet Bothe, alterum ἐχάλεσα et βαρβάροις λιταῖς et 687 ἐχτίσαντο 
delet (et 682 sq. cum Porsono scribit 6G vuv &xyóvo wvic«v αἱ διώνυ- 
μοι ϑεαί) Wilamowitz 

681 sq. βᾶϑι βᾶϑι ἴλεως σοῖσιν ἐχγόνοις ἀρωγάν Schwerdt 
682 col μὲν olim Hartung 683 Gv ὁμωχέται ϑεοί Burges (ὧν etiam 
Hermann), αἱ διώνυμοι ϑεαὶ δὲ Hartung 684 sqq. καὶ φίλα καλλί- 
παις ϑεά, πάντων ἄνασσα, πάντων δὲ μάτηρ, δείμαντ᾽ ἄμεμπτα πυρφό- 
ρους ϑεάς Schwerdt 686 ἄνασσα πάντων τροφός τε πάντων Battüer, 
ἁπάντων ἄνασο᾽, ἁπάντων δὲ τροφὸς Bothe (ἁπάντων in Aldina), πάν- 
των ἄνασσα, πάντων δὲ τροφός Hartung, qui olim πάντων δὲ Γᾶ τρο- 
φός delebat | prius πάντων olim delebam | πάντων δὲ καὶ τροφός 
Schenkl 687 χτήσαντο Porson 

691 delet Zipperer 694 τάξιν] τάσιν Musgrave 695 καί τοί 
cs μόχϑου τοῦδέ γ᾽ ἐκλύει ποδῶν Hartung — 696 delet Geel 697 πόλλ᾽ 
ἐξέπλησά σ᾽ εἰσιδεῖν χρήζων, ἄναξ Hartung | ἐπῆλϑον) ἐλείφϑην Mus- 
grave, ἀπήντλουν anonymus, ἐμόχϑησ᾽ Geel, ἐπλήρουν Schoene 698 πέριξ 
δὲ Καδμείων) πόλεως δὲ Καδμείας Blaydes 699 φυλακάς v' ἔπληϑον 
Burges, φύλακάς τ΄ ἐπήδων Heimsoeth | σὸν δέμας] σ᾽ εἰσιδεῖν DBlaydes 

100 καὶ μήν σ᾽ ἔχρῃξζον εἰσιδεῖν κἀγώ, Κρέον Herwerden 702 ὡς] 
ἃς olim coniciebam συνῆκα Rauchenstein — 703 μείζον᾽ in libro rec. | 
ἢ ϑέμις Nauck, εἰς Θήβας olim coniciebam, ἢ πάρος Fecht, ἢ ϑνητὸν 
Kinkel 104 κήδει y Musgrave | πεποιϑέναι Aldina 706 ἃ δ᾽ ἐν 
ποσὶν Blaydes 

110 πύργοισι] πυκνοῖσι Reiske | πολλοῖσι Καδμείων πόλεως Blaydes | 
versum delet Dindorf qui 711 ᾿Ζργείους πόλιν requirit | post 710 ver- 
sum Eteoclis (αἰνιγματῶδες vovzog: ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον) excidisse sus- 
picatur Fritzsche 110 sq. βάλλειν πέριξ πύργοισιν ᾿Αργείων στρατόν 
(ceteris deletis) olim Hartung, ἐπάγειν πέριξ πύργοισιν ᾿Δργείους στρα- 
τόν (ceteris deletis) Gebauer, μέλλειν πέριξ πύργοισιν "Apysiov στρατὸν — 
(ceteris deletis) Fecht, μέλλειν ἐπάξειν αὐτίκ᾽ "Aoysiov στρατόν (ceteris 
deletis) F. Gu. Schmidt, μέλλειν πέριξ πύργοισι προσβαλεῖν στρατόν 
[ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίκ᾽ ᾿Δργείους πόλιν] coniciebam | versu 710 deleto 
ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίκ᾽ ἄστυ τὸν στρατόν Schenkl, πύργους ἑλίξειν αὐτίκ᾽ 
"Aoyslov στρατόν Herwerden, μέλλειν ἑλίξειν ἀμφὶ πύργοισιν στρατόν 
Stadtmueller Τ11 ὅπλοις 9" Valckenaer | ὅπλ᾽ ἐξελίξειν Nauck, ὅπλοις 
χυκλώσειν vel ὅπλοισι φράξειν Blaydes 112 ἐξακτέον F. Gu. Schmidt | 
y ἄρ᾽ Grotius 713 χρῆν F 714 μαχουμένοις Porson 716 κεί- 
vovg τοῖσδε τοῖς λόγοις ϑρασεῖς Reiske | £v λόγοις Nauck 711 πάρα] 

πάρος Musgrave 119 τοῦτο πολλοῦ ᾽στὶν χρόνου Blaydes 

120 Creonti continuat Reiske | καϑείρξω Blaydes 721 ἐστὶ κἀν 
εὐβουλίᾳ Pierson | εὐβουλίᾳ vel εὐβουλίας Schoene . 723 ἅπαξ] πάντας 
vel δεινὸν (μέγαν) Blaydes 1724 ἦ.. προσβάλωμεν Blaydes ὀ 725 co- 
ϑήσῃ] σῶς ἥξεις Valckenaer 126 ΚΡ. icov .. νύξ. ET. τοῖς γε Bothe 

121 ἣν δυστυχῇς δέ, δεινὸν F. Gu. Schmidt 128 óogí F. Gu. 
Schmidt 129 νικήσεις δὲ σύ; C. Busche 
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132 "Aoystov στρατοῦ Hermann 188 ἕρκει πέφραχται.. ἁρμάτων 
F. Gu. Schmidt | κάρτ᾽ εὖ πέφραχται Herwerden, χαλῶς πέφραχται 
Nauck | πέφαρκται Dindorf 780 γίγνεται σωτήριος Nauck 787 ὡς] 
οὺς Reiske ^ 739 ,fortasse totum hemistichium λόχων ἀνάσσειν errore huc 
retractum e v. 742“ Kirchhoff | ἑπτὰ] y&zv& Meineke, εὖ τε Bernardakis 

140 ἀπορία γὰρ αὖ μ᾽ ἔχει F. Gu. Schmidt, ἀπορία γάρ, si μενῶ 
Earle, ἀπορία γὰρ οὖν μ᾽ ἔχει Blaydes 741 ἕπτ᾽ ἄ νδρας ἀντίτασσε 
καὶ σὺ πρὸς πύλαις F. Gu. Schmidt, ἔπτ᾽ ἄνδρας ἀντιϑὲς σὺ πρὸς πύ- 

λαις ἴσους Blaydes | αὐτὸς Grotius 742 sq. delet Czwalina ^ 745 καὶ] 

σοὶ Czwalina 141 οὐδὲν γὰρ ἕτερον ϑατέρου λελειμμένον Nauck, ἀμ- 
qórso'" ἕν ἀπολειφϑὲν γὰρ οὐδὲν ϑατέρου coniciebam | ἀποληφϑὲν 
Earle | οὔτι ϑάτερον Bothe 748 (ἐλθὼν δ᾽ ἑπτὰ πύργων ἐν κύκλῳ 
Hartung, ἐλϑὼν ἑπτὰ πύργων εἰσβολὴν Schoene) ἑπτάπυργον ἀνὰ πόλιν 
μολὼν olim coniciebam | ,,varietas librorum orta est versu manco ab 
alis aliter suppleto, ne ἐς πόλιν quidem sana videri possunt" Kirch- 
hoff | πόλιν] κύκλον Musgrave 

751 νέμειν δ᾽ ἕκαστον Nauck | versum delet Purgold qui 752 
post 753 collocat 153—756 delet Paley, 758—755 (deleto versu 756) 
loco versuum 774—778 ponit Walter 754 εἴ μοι γένοιτ᾽ Valckenaer 

155 ξυσταϑέντι Abresch | ἑλεῖν] ϑένειν Pierson 156 (πορϑήσει 
νεμῶν Musgrave) 167 γάμου Valekenaer 159—'162 verba τὴν 
óócw .. ἀξίως νιν delet Schumacher 

1761 μητέρος ἀδελφὸς Nauck 766 ἕν δ᾽ ἡμὶν Valckenaer, ἕν δ᾽ 
ἧμιν olim Nauck | ,Jlicuit etiam ἕν δ᾽ ἀργὸν ἡμῖν ἐστιν. Kirchhoff | ἕν 
δ᾽ ἀργόν ἐστιν, εἰ ϑεοῦ τι ϑέσφατον Nauck 768 τόδ᾽ ἐχπυϑέσϑαι 
τοῦδ᾽ Walter 169 ὄντ᾽ ἐπώνυμον Blaydes | versum delet Zipperer 

110 λαβόντα] ἄξοντα Valckenaer (mallem ἄγοντα) 114 τοῦτ᾽ 
tacite Hermann 1τ8 delet Kirchhoff 

781 ὁρμῶμεν in libris rec. 786 oox| κοὐκ Battier, οὐδ᾽ Heath | 
ὥραις] αὔραις Valckenaer 188 μέλπεις Blaydes 189 σύ γ᾽ ὃπλο- 
φόρων M. Seyffert, τὸν ὁπλοφόρον olim coniciebam, σύ γ᾽ ὁπλοφόρος 
Conradt σὺν ὁπλοφόρῳ στρατῷ Schoene 189 sq. ὁπλοφόρῳ. ἄσματι 
Badham, ὁπλοθρόῳ... ἅλματι Stahl, ὁπλοφόρῳ. ἅλματι Schenkl, ózAo- 
φόρῳ.. λήματι (et Θήβας) Schwerdt 

190 αἵματι) ἄλμασι Leutsch, τείχεσι vel ἄστεϊ Blaydes 792 οὐδ᾽ 
ὑπόϑυρσα μανεὶς... δινεύεις, ἀλλ᾽ Reiske, οὐ πόδα ϑυρσομανῆ... δινεύεις, 
ἀλλ᾽ Musgrave | οὐ πόδα ϑυρσομανῆ νεβρίδων μέτα δινεύεις, ἐν δ᾽ Har- 
tung, οὐ δόρυ ϑυρσομανὲς νεβρίδων μέτα δινεῖς Kock, οὐδ᾽ ὑπὸ ϑυρσο- 
μανεῖ νεβρίδων εὐάσματι (vel βακχεύματι) δινεῖς coniciebam, οὐδ᾽ ὑπὸ 
ϑυρσομανεῖς νεβρίδων μετὰ, δινεῖς 0 Paley | οὐδ᾽ ὑπόϑυρσος ἀνεὶς vel 
οὐδ᾽ ὑπὸ ϑύρσου ἀνεὶς Conradt, κοὐ χερὶ ϑυρσομανεῖ vel κοὺ ποδὶ Qvo- 
σομανεῖ Blaydes | δίνᾳ Hermann — 792 sq. οὐδ᾽ ὑπὸ ϑυρσομανῇ νεβρίδ᾽ 
εἴματα δινεῖς, ἄρμα σὺ καὶ ψαλίοις .. πώλων Stahl, οὐδ᾽... μέτα πομπεῖ, 
ἀλλὰ σὺν ἄρματι καὶ φψαλίῳ τετραβάμοσι δινεῖς Schwerdt 792 sqq. 
οὐδ᾽ ὑπὸ Ovocouovst.. δινεύεις, ἀλλ᾽... ᾿Ισμηνοῦ ἐπὶ χεύμασι Schoene 

793 ἄρματι Badham | μώνυχας ἵππους Blaydes 198 sq. ἅρμασι, 
κἀψαλίων τετραβάμοσι μωνυχοπώλων ᾿Ισμηνοῦ γ᾽ ἐπὶ Weidgen 194 56. 
᾿Ισμηνοῦ γ᾽ Heath, ᾿Ισμηνοῦ δ᾽ Geel | ̓ “ργείοις ἐπιπνεύσας] κοσμήσας 
κατάχαλκον (ex v. 197) Hartung, "4oystove ἐνόπλους εἰς (deleto ἔνο- 

zÀov 196) Stahl, verba delet Schenkl | ἐπιλάμψας Musgrave 1794 sqq. 
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ἱππείαισι ϑοάξεις κοσμήσας ϑιασώταν Σπαρτῶν γέννας ἀσπιδοφέρμονα 
χάλκεον εὔοπλον ἀντίπαλον κατὰ λάινα τείχεα (omissis verbis χαλχῷ 
κοσμήσας) Hermann, ἱππείαισι ϑοάξεις, κοσμήσας ἐπὶ χαλκέᾳ Σπαρτῶν 
γέννᾳ ϑίασον ἀσπιδοφέρμον᾽ ἐνόπλιον .. τείχεα Schoene, ἱππείαισι. .. 
"eystove ἐπιπέμψας (vel ἐπιφάνας) Σπαρτῶν γέννᾳ ϑίασον ἀσπιδοφέρ- 
μονα χαλκοχορυστὴν ἀντίπαλον... Θήβας Schwerdt 195 γέννᾳ Σπαρ- 
τῶν Porson 196 κἀσπιδοφέρμονα Reiske | εὔοπλον 'Triclinius, ἔξοπλον 
Musgrave 197 verba χαλκῷ κοσμήσας delevit corrector codicis Kin- 
giani i. e. Triclinius, (χαλκοκομήσας Canter), χαλλκχῶ . o o κοσμήσας 
Eiechler 198 $4 delet Stahl 199 πήματα γᾶς βασιλεῦσιν delet 
Nauck | γᾷ βασιλεῦσί τε Kirchhoff , 

800 “αβδακίδαισιν Canter, “αβδακίδαισιν (roiz» Schoene  πολυ- 
μόχϑοις Παβδακίδαισιν Brunck | πολυμόχϑοισιν Piers | (μήσατο Λαβδα- 
κίδαις πολυμόχϑοις Nauck, qui olim verba “αβδακίδαις πολυμόχϑοις 
delebat 801 (πετανῶν heiske) ἐλατῶν Kock 806 , videntur fuisse 
qui legerent οὐρείας““ Kirchhoff | πένϑεα γαίας] τάνδ᾽ ἐς γαῖαν Blaydes 

808 Καδμογενῆ {Θήβας Reiske, Καδμογενῆ {μελέαν» Rauchen- 
stein | τετραβάμοσιν ἐν χηλαῖσι cod. Kingii (Trielinius), τετραβάμοσι o o 
χαλαῖς coniciebam 

810 γένναν. τὰν δ᾽ Paley 811 ἐπέπεμπεν vel ἐπέπεμψεν Battier | 
ἔρις delet Bernardakis 813 δώμασιν Οἰδιπόδα πάλιν Stahl | πόλιν 
(a$9ie» Schwerdt 814 καλόν] φίλον Valckenaer | post ἔφυ καλόν 
lacunam (— χαλκῷ κοσμήσας 191) statuit Kirchhoff 814 $Qqq. oo γὰρ... 
καλὸν (uiv) οὐδ᾽ (οὖν καὶ γέννημα, τὸ μὴ νόμιμόν {ποτε ματρὶ 
λόχευμα, μίασμα πατρὸς δὲ συναίμονος εἰς λέχος ἐλϑόν Stahl ^ 815 post 
νόμιμοι addit vor Triclinius, ποτε Grotius 515 sqq. olim οὐδ᾽ oi μὴ 
νόμιμόν ποτε παῖδες ὃ ματρὶ λόχευμα, μιάσματα πατρὸς xv&., postea οὐδ᾽ 
οἱ μὴ νόμιμόν ποτε ματέρι παῖδε λόχευμα, μιάσματα πατρός, ἥτε σύναι- 
μὸν λέχος ἦλϑεν Hermann, οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμον παῖδες ματρί z00" ἁγνὸν 
λόχευμα, μίασμα δὲ πατρός, ἧς τε σύναιμον λέχος ἦλϑεν Geel, οὐδ᾽ οἱ 
μὴ νόμιμον μὲν παῖδες ματρὶ λόχευμα, μίασμα δὲ πατρός" ἡ δὲ σύναι- 
μὸν λέχος ἦλϑεν Hartung, οὐδ᾽ οἱ μὴ νομίμοις (&oóroig ποτὲ» ματρὶ 
λόχευμα, μίασμα δὲ πατρός" ἡ δὲ συναίμων εἰς λέχος ἦλϑεν Schoene, 
οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμον o o ὦ ματρὶ λόχευμα, μίασμα, πατρὸς δὲ συναί- 
uovog εἰς λέχος ἦλϑον Kirchhoff, οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμοί ποτε ματέρι. κοινο- 
λόχευτα μιάσματα πατρὸς σύννομον εἰς λέχος ἦλθον Heimsoeth, οὐδ᾽ 
εὐώδινον παῖδες ματρὶ λόχευμα, μίασμα δὲ πάτρὸς ὁμαίμονος ἦλϑον 
Nauck, οὐδ᾽ οἱ παῖδες μὴ νόμιμοι νόμιμόν ποτε ματρὶ λόχευμα, μίασμα 
πατρὸς συναίμονος εἰς λέχος ἐλϑόν Schwerdt, οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμοί ποτε 
ματέρι παῖδε λόχευμα, μίασμα συναίμονος οἵδε πατρὸς λέχος ἦλϑον Buch- 
holtz, οὐδ᾽ οἱ μὴν οἴμοι παῖδες, ματρὶ λόχευμα μιάσματος, οὐδὲ σύναι- 
μὸν ὃς εἰς λέχος ἦλϑεν, {πατροφόνος πολυπενϑής» Weidgen, οὐδ᾽ εὐώ- 
δὲν (vel εὐώνυμον) ἐκ παιδὸς ματρὶ λόχευμα, μίασμα δὲ τῆσδε συναίμονος 
ἐς λέχος ἦλϑεν olim coniciebam, οὐδ᾽ οὐ μὴ νόμιμόν ποτε παῖδες ῇ 
ματρὶ λόχευμα μίασμα᾽ πατρὸς δὲ συναίμονος ἐκ λέχος ἦλϑον Bernar- 
dakis 816 ματρὶ νόσημα Camper | μίασμά τε cod. Kingii, μίασμα δὲ 
ex schol. μίασμα δὲ τοῦ πατρός alii 817 ἡ δὲ σύναιμον λέχος ἦλϑον 
Brunck, σύναιμον ὃς ἐς λέχος ἦλϑεν Paley 818 τίκχτεις, ὦ γᾶ, τίκτεις 
ποτέ Markland, ἔτεκες ἔτεχες ὦ γᾶ mors Hamelbeck 819 βάρβαρος 
ὡς ἀκοᾷ γ᾽ ἐδάην Valckenaer 
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820 ἀποθηρότροφον Kirchhoff  ϑηροφόνου Paley 821 Θήβας 
Valekenaer, Θήβᾳ Dindorf | κάλλιστον ὄνειαρ Reiske 825 {τῶν δι- 
δύμων Hermann | μέσον] βαϑὺν Blaydes 826 sq. ἂμ πεδίον πρόπαρ 
᾿Ισμηνοῦ τ᾽ ἀρδεύει Geel, ἂμ πεδίον πρόπαρ ᾿Ισμηνοῦ, deleto καταδεύει, 
Hartung 827 (Ἰσμηνίου R. Unger)  καταδεύει] κατὰ δίνας (et antea 
ἀμπεδίον) Schoene 

831 sq. ἐπ᾽ ἀκμᾶς ἕστακ᾽ Blaydes 832 Ἄρεος Porson (,,debebat 
Ἄρεως“ Dindorf), ἀρετᾶς Bothe 836 (πεδίον ἴχνος ϑεῖσ᾽ Scaliger) 

841 εἴπ᾽ ἐμοί Brunck 842 ἄστεως] ἐστί πως Reiske, ἐστι τῶν 
Nauck, ἐς στέγας F. Gu. Schmidt 843 ὥς τ᾽ ἐμὸν in libro rec., unde 
ὥς y ἐμὸν Valckenaer 845 πελᾷς olim Nauck, πρέπει Blaydes | 
φίλη στάσις Stadtmueller 845 sq. φίλοισιν εἶ ἐσορμίσαι (olim ἐνορμί- 
σαι) Nauck, φίλοισιν ὧν ἐκφόρτισαι. (vel ἐξέρμασαι) olim coniciebam 
846 ἐξωρμίσω Barnes, ἐξώρμισας Battier, ἐφώρμισας Schenkl, ἐνώρμισας 
Kinkel, ἐσώρμισας El. Schwartz — 847 ἐχβᾶσ᾽ ἀπήνης (ν6] ἐκβὰς ἀπήνης 
πούς γε) Valekenaer, ὡς πεῖσμα ναὸς vel καὶ πεῖσμ᾽ ἀνῆψαι Pflugk, 

ὡς παῖς ἀπήνης anonymus, πταίσασ᾽ ἀπήνη Geel | ὡς ποὺς ἀφηβηκώς 
ys Burges, ὡς ποὺς ἀπειρηκώς ys F. Gu. Schmidt | παῖς τιϑήνης Pierson, 
πᾶσ᾽ ἄκανϑα Musgrave, παῖς ἄνηβος Jacobs, παῖς ἀπήνην Doederlein, 
παῖς ταπεινὸς (vel ταπεινὴ) Hartung, πᾶς ἀπεῖπε Schoene, οὗν ἀπήνῃ 
Schenkl, παῖς ἀβληχρὸς Rauchenstein, πᾶς vs πηρὸς h. Kópke, γραῖ᾽ 
ἄκανϑα Kock, παῖς ἀπήνης Thelwall, στᾶσ᾽ ἀπήνη Bernardakis | ὡς 
πᾶς, ἀπήνης ὥστε, πρεσβύτης anonymus, ὡς παῖς γὰρ ἀπτὴν ποὺς ὁ 
πρεσβύτου Herwerden, ὡς πᾶς ἀπειρηκώς ys πρεσβύτης vel ὡς πιστὰ 
χνήμη πούς rs (vel ὡς πᾶν τὸ σῶμα πούς vs vel ὡς γραῖα χείρ τε πούς 
τε vel ὡς πᾶσ᾽ ἀνάγκη" ποὺς δὲ vel ὡς πᾶσα χείρ τε πούς vs) πρεσβύ- 
του Blaydes | πούς ys, 847 sq. Tiresiae tribuens, Conradt 847 sq. 
delet Dindorf 849 μ᾽ ἐκάλεις Valckenaer | σπεύδων Nauck 

850 οἴτω λελήμμεϑ᾽ vel σοῦ τοι κεχρήμεϑ'᾽ F. Gu. Schmidt 
851 ἄϑροισον, ἐκβαλὼν ὁδοῦ κόπον Reiske | αἶπος] ἄχϑος Rauchenstein, 
(zog cl. Eustath. p. 381, 19 Εὐριπίδης δὲ ἅπος οὐδετέρως τὸν κάματον 
ἔφη et Hesych. εἶπος᾽ πᾶν βάρος Heimsoeth | αὖ, τόσῃ καμὼν ὁδῷ 
F. Gu. Schmidt, κόπον ἵν᾽ ἐκχβάλῃς ὁδοῦ vel ἄχϑος ἐκβάλλων (vel ἐκβα- 
λῶν) ὁδοῦ Blaydes 852 γοῦν] γῆς in rec. libris, τῆς Elmsley, γοῦν᾽ 
Porson (cl. schol. ἐκλέλυμαι τὰ γόνατα τῷ κόπῳ), γόνατ᾽ Matthiae, νῦν 
Paley, κῶλ᾽ Blaydes 853 εἰσκομισϑεὶς Herwerden 856 καρπὸν δὲ 
χρυσοῦν F. Gu. Schmidt 

866 ἐπέσχον] ἐσίγων vel ἔκρυπτον vel ἔκρυψ᾽ ἄν Dlaydes 
868 ᾿τέχνωσε Barnes 869 delet Paley 

870 fort. αἱματῶπες 871 post 869 collocat, scribens κἀπόδειξιν, 
870 αἱ δ᾽, 872 ἃς, Valckenaer, post 878 transponit Czwalina 
879 χρόνῳ] λόγῳ Hartung 878 ἅ᾽ γὼ — τί δ᾽ οὐ δρῶν Matthiae | 
τίν᾽ οὐ δρῶν Porson, τί τοι δρῶν Hermann | ἁγὼ ᾿πιτιμῶν ποῖά τ᾽ 
οὐ Geel 

881 πολλοὶ νεκροὶ δὲ Blaydes 882 delet Nauck 883 διδοῦσι 
Nodell, ϑήσουσι Blaydes 886 ἴαμα uiv γὰρ πρῶτον ἦν Heimsoeth, 
ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἦν ἄκος Nauck, ἐκεῖνο μόνον ἀρωγὸν ἦν F. Gu, Schmidt, 
ἐχεῖνο μὲν γὰρ λῷστον ἦν Herwerden 

892 τύχην κεχλλημένοις Blaydes 895 ἡ χρή Valckenaer 
898 πολισταῖς Musgrave, πολίτης Bothe | πολίταις, εἴπ᾽ ἐμοὶ (vel ἐκ 
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πόνου vel τῆς πόλεως vel σ᾽ ἄντομαι) σωτηρίαν F. Gu. Schmidt 890 σὺ 
νῦν τοι κοὐχὶ F. Gu. Schmidt, σὺ νῦν, ἀλλ᾽ οὐχὶ Blaydes 

902 μ᾽ ἔχειν Lenting 906 μακράν γ᾽ ἄπεστι, πλησίον δέ που 
Valekenaer 908 ἐμὸς πέφυκε παῖς" à Valckenaer 

911 ὁδόν] λόγον F. Gu. Schmidt post 913 inserit versum τί φής; ἐμὸν 
παῖδ᾽ ἕνεκα γῆς σφάξαι ϑέλεις (v. supra ad v. 915) H. L. imm 914 σὸν 
παῖδ᾽" ἔχεις δὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλῶν H. Hirzel | hunc versum ante 911 
collocat sie: τὸν παῖδ᾽ — ἐπεὶ γὰρ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς -- ἄκουε 
δή νυν ϑεσφάτων ἐμῶν ὁδόν — σφάξαι «ví. Usener | σὺν τῷδ᾽, ἐπειδὴ, 
hoe versu ante 913 transposito, R. Prinz 916 ἅπερ πέπηγε Valcke- 
naer, ἅπερ πέφαγκα Reiske, ἅπερ γ᾽ ἄφυχτα olim Matthiae, ἅπερ πέ- 
qvx« Geel, ἅπερ πέπρωται Rauchenstein, ἅπερ ξυνῆκας Holzner, ἅπερ 
δέδοχται Blaydes | ἅπερ πέφυκχ᾽ ἔτ᾽ ἄλυτα Musgrave | ἅπερ πέφυκ᾽, ἔγωγε: 
(vel πέφυχε, ταῦτα ἡ κἀνάγκη Hermann, ἅπερ (vel ἃ καὶ) πέφυκ᾽ οὐ 
τλητὰ κἀνάγκη Usener | ἅπερ πέφυκε χρηστά Heimsoeth, "4one κελεύει, 
ταῦτα Polle, ἅπερ πέφυκ᾽ ἄφυκτα Herwerden, ἅπερ πέφυκ᾽ ἀρωγά 
F. Gu. Sehmidt, ἅπερ πέφυκε πιστά (vel πέφυκεν ἔτυμα) H. Stadt- 
mueller, omnes σὲ δρᾶν relinquentes 

923 μὴ πρὸς Matthiae 924 τί προσπίτνεις ἕδρας μ᾽; ἄφυκτ᾽ 
ἔσται κακά Blaydes | δυσφύλακτα γῇ Valckenaer, δυσφύλαχτ᾽ ἐστίν Heath 
(ἔσται mavult Burges), δυσμάλακτ᾽ αἰτῇ Musgrave, δ. ἀρκεῖς Porson, 
δυσφύλακχτ᾽ "Ars repudiat Geel, proponit Bernardakis, ὃ. αἴτει (vel 
αἰτοῦ) Emperius, δυσφύλακτ᾽ αἰεὶ vel δυσφύλακτά τοι Bothe Ι δυσφύ- 
λαλτ᾽ αἰτεῖ λαϑεῖν Holzner, δυσφύλακτά τοι (vel δὴ vel cow) κακά vel 
᾿δυσφύλακχτ᾽ ἴσχεις χακά Blaydes 

930 xe ᾿ς (— καὶ εἰ ἐφ) Herwerden | κεὶς ἀκμὴν Czwalina | ver- 
sum delet Herwerden 931 τόνδ᾽ ἐν ἄντροις Blaydes 933 sq. γῇ 
Κάδμου χοὰς δοῦναι Nauck 939 τήνδ᾽ ἤ Valckenaer 

941 ἐχπέφυκ᾽ ἄγος Schoene 943 delet Geel 947 ἀνημμέ- 
vog Earle 

950 ϑήσει, τάλαιναν χεῖρ᾽ ἐν ὄμμασιν Blaydes | βαλών] λαβών Du- 
port 951 χλεινὰς δὲ Paley 955 μέν γ᾽ Lenting, γὰρ Blaydes 
956 πικρὸς] μῖσος C. Busche 

962 δῆλός i69" οὑμὸς λόγος Blaydes 963 ἐγὼ μὲν Valekenaer 
965 βίος] φύσις Blaydes | versum delet, versu 966 post 967 posito, 

C. Conradt ^ 967—969 delet Herwerden 967 μή μ᾽ εὐλογείτω τέκνα 
τις χτείνοντ᾽ ἐμά Heusde, μή μ᾽ οὖν δοχείτω τἀμά τις κτενεῖν τέκνα 
F. Gu. Sehmidt, μή μ᾽ ἐξεπάρῃ τἀμά vig κτείνειν τέκνα Blaydes | χτεί- 
νειν Nauck 969 ϑνήσκειν ἕτοιμος] ἕτοιμός εἰμι Duport 

971 μάντεως in rec. libris 915 κἄν νιν Valckenaer 977 ποῖ 
δὴ φύγω ᾽γώ; τίνα vel ποῖ δὴ φύγω; πρὸς τίνα vel ποῖ δὴ φύγω; τίν᾽ 
ἐς Blaydes | τίν᾽ ἐς ξένον Geel 

980 περάσας φεῦγε; ME. ποῖ μὲ χρή, πάτερ: (omisso μολεῖν) 
Schoene 983 τί δῆτα ῥῦμα Valckenaer, τί δὴ τότ᾽ ἔρυμα Glo?l, τί 
δ᾽ εἶτα δῦμα; Bernardakis 984 πόμπιμος) ποίνιμος Musgrave 
98ὅ ἔγωγε πορίσω Valckenaer (debebat ποριῶ), ἐγὼ πορίξω Herwerden 

986 μολών] ἐγώ olim coniciebam 987 ᾿Ιοκάστης c 988 olim 
suspectum habebat Nauck 989 sq. προσηγορήρας εἶμι καὶ σώσω 
(σώσω in rec. libris) βίον Hartung, qui olim versum 989 delebat, προσ- 
ἡγορήσω, deletis verbis εἶμι... χώρει, coniciebam 
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990 sq. μὴ τὸ... ὡς εὖ delet Nauck 994 δειλίᾳ ᾽νδίδωσι Blaydes | 
δίδωσιν: ἦ συγγνωστὰ Brunck 994 sq. (κεἰ συγγνωστὰ μὲν .. τοὐμὸν 
οὐχὶ Valckenaer) 997 sq. delet Herwerden 998 ὕπερ ϑανεῖν 
Blaydes 999 αἰσχρὸν γὰρ si uiv Grotius (cfr. schol. λείπει τὸ εἶ" 
εἶ oi uiv xvé.), αἰσχρὸν γὰρ si τῶν (vel εἴ γ᾽ oi) Blaydes 

1004 δειλὸς] δοῦλος anonymus 1006 o? μὰ τὸν ἐν ἄστροις 
Reiske, μὰ τὸν μετ᾽ ἄστρα olim coniciebam | μετ᾽ ἄστρων ϑεόν cl. 
schol. τὸν Ἥλιόν φησι κχτὲ. Darthold 1009 ἐξ ἄκρων ἐπάλξεων 
Brunck 

1010 μελαμφαῆ Blaydes 1013 ϑανάτῳ in libris rec., fort. βιό- 
rov δῶρον οὐ σμικρὸν 1013 sq. delet Polle 1014 νόσου ys τήνδ᾽ 
ἀπαλλάξων (ἀπαλλάξων c) Lenting — 1016 διέλϑοι) παράσχοι Blaydes 
1017 ἔλασσον ἂν olim Nauck 

1023 μιξοπάρϑενον in rec. libris, μιξοπαρϑένου Valekenaer — 10258q. 
ὠμόσιτος “΄ιρκαίων xri. Herwerden 1027 τόπων] πόρων Blaydes 

1034 idAsuot τε Lenting 1038 ἄλλον ὠτότυξε King, ἄλλον ἐπο- 
τότυξε Brunck | ἐπωττότυξε ex libris rec. Valckenaer: 

1041 (ἀφανίσει᾽ Musgrave) 1048 ἐπιστολαῖσιν Dlaydes — 1046 ἄχη] 
ἄχϑος (et 10929 πολύμοχϑος) Valckenaer, ἄγος F. Gu. Schmidt 

1050 δὲ] vs Blaydes 1058 γᾶς] παῖς Camper 
1063 λιϑοβόλου Valckenaer | κατείργασαι in rec.libris 1064 Koó- 

μξίων Blaydes 1065 sq. ὅϑεν ἐπέσυτ᾽ ἐπέσυτο τάνδε γᾶν ἀραῖσι δαι- 
μόνων Kock 1066 ἁρπαγαῖσι] ἐκξέσασα vel ἐκχυϑεῖσα vel ἀπολυϑεῖσα 
Blaydes 1069 delet Zipperer relicto vocabulo ej (vel verbis 6j, 
μάλ᾽ αὐϑις) 

10τ0 χλεινὴ]} κεδνὴ W. Headlam 1071 λήξεις, deleto v. 1070, 
E. Bruhn 1018 οὗ] οὐ King 1075 ante 1072 collocat Geel 
1077 £j, μὴ τρέσῃς, ὅδ᾽, ὥς Elmsley | τρέσῃς᾽ τορῶς σ᾽ Geel | τρέσῃς" 
τούτου ο᾽ ἀπαλλάσσω Heimsoeth 

1084 μέλει καὶ τοῦδέ μοι λεύσσειν Hermann, (μέλει καὶ τοῦδέ μοι 
εἰ λεύσσει Hartung) 1086 πῶς δ᾽ ἄρ᾽ Brunck 

1090 sqq. hanc ῥῆσιν inepte ab aliquo additam esse iudicat 
Naber 1092 λαιμῶν] λαγόνων Geel 1094 πύλαις Battier 1095 
ἐφέδρους δ᾽ Grotius, ἐφέδρους 9' (et 1096 ἔταξ᾽) Valekenaer 

1101 δρόμῳ παρῆν (ν6] παρόντ᾽) ἐπ᾽ Rauchenstein, δρόμῳ συνῆνεν 
Schenkl, δρόμοισιν ἦλϑεν Carstens, δρόμῳ ξυνῆλϑ'᾽ εἰς Blaydes 
1104 Νηΐτταις Geel 

1110 (ἐχωρεῖτ᾽ εἰσπερῶν h. Haupt) 1112 ὑβριστίκ᾽ Blaydes 
ante 1115 lacunam (τὸν τῆς βοός ποτ᾽ "Aoyov "Aoysieg κύνα) statuit 
Hartung, post eum versum Hermann (τῆς ᾿Ινάχου κύν᾽ "Aoyov Aoysioc 
βοός supplet idem, παρῆν δ᾽ ἀύπνου τοῦδε κυνὸς ὁρᾶν σαφῶς Clemm) | 
στιχτοῖς)] πυκνοῖς Valekenaer | στικντοῖσιν "Apyov Burges | δεδορκότα] 
βοὸς κύνα Heimsoeth | ovvvóv .. ὄμμασιν δεδορκόσι, Blaydes — 1116 τοῖς 
uiv .. ὄμμασι Paley | ἀνατολαῖσιν Blaydes | ὄμματ᾽ ἦν Valckenaer 
1116 sq. ἐπιτολαῖς δεδορκότα ἔχοντα, τὰ δ᾽ ἀγρυπνοῦντα δυνόντων μέτα 
Heimsoeth | ἐπιτολαῖς ἔχονθ᾽ ἅμα olim coniciebam | ἐπιτολαῖσιν ἄμματι, 
λέποντα Munro 1117 βλέποντα] κλείοντα Seidler, οἴγοντα vel δεικ- 
νύντα Geel, φαίνοντα Schoene | Ἀρύπτοντα] πίπτοντα Valckenaer, 
ὠύοντα Hartung, ἀγρυπνοῦντα Kirchhoff, κρυπτόμενα E. Petersen, xóz- 
rovro Kinkel, κοιμῶντα H. Cron 

δὲ aces CM s cii ian 
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1120 δέρος] δέρας in rec. libris, δέμας Lenting | ἀσπίδος in rec. 
libris 1121 πεφρικὸς δεξιᾷ τὴν λαμπάδα Stahl 1121 sq. olim de- 
lebat Hartung 1122 ἔφερεν ὥς, πρήσων Musgrave 1125 φόβειν 
vel potius Φόβου Gu. H. Roscher, φοβῶν Bernardakis, φόβον conicie- 
bam 1126 εὖ γ᾽ ὡς Clemm 1126 sq. delet Trautmann, unum 
1126 suspectum habet Hartung 

1130 σιδηρονώτου Valckenaer 1133 delet Valekenaer 1134 
£v] ἐπὶ Herwerden 1135 ἑκατοντεχίδνοις .. γραφαῖς vel ἑκατοντεχίὃ- 
νὴ... γραφῇ Bothe ἀσπίδος πλήρη κύκλον, versu 1136 ante 1135 
transposito, C. Busche | ἐκπληροῦν Geel | ἐχπληρῶν, γραφὴν Valckenaer | 
versum olim delebat Hartung 1135—1131 ὕδρας... βραχίοσιν "4o- 
γεῖον αὔχημ᾽, ἀσπίδ᾽ ἐκληροῦν γραφῇ ἑκατὸν ἐχίδναις (ἐχιδνῶν Earle) 
ἐκ δὲ τειχέων μέσων Stadtmueller 1137 ἄχρειον αὔχημ᾽ Nauck 
1138 γναϑμοῖς Brunck 

1144 ἔχλαγξε] ἐβόασε Blaydes 1147 ἱππῆς 9" ἁρμάτων £mwrd- 
ται Hartung, eui olim versus suspectus erat 

1150 c] δ᾽ Blaydes | ἂν] αὖ Reiske 1101 ἐκνενευκότας Mark- 
land, ἐκπεπτωκότας Madvig, ἐσπεπτωκχότας R. Haupt 1153 "4ox&g ὧν 
xG&oysiog Schoene, "4ox&c αὖ κἀργεῖος Nauck, "Aoxdg, ὃς κἀργεῖος Polle, 
"Aex&g ὦν, Aoysiog Stahl — 1155 κατασχάψω in rec.libro 1108 γεῖσ᾽] 
"gels Blaydes | ἄπο] ἔπι Canter 

1160 δ᾽] τ᾽ Blaydes 1161 βιὸν King 1163 τάσδε γ᾽ εἶδεν 
Blaydes | εὐτειχεῖς Reiske 

1175 μηδ᾽] οὐδ᾽ Blaydes 1177 χἀπτερωμένος Hermann, xol 
πυργώματα Heimsoeth 

1181 sq. £xróznes .. πάντας delet Nauck 1183—1185 delet 
Nauck 1188 ἐσφενδονᾶτο νεκρὸς εἰς γῆν ἔμπυρος Clemm | μέλη] βέλη, 
deleto versu 1184, Geel, μέρη Heimsoeth 1188 Sq. ἐσφενδονᾶτ᾽" ἐγνώ- 
ρισ᾽, ἀλλ᾽ ἰδὼν μόλις, κόμαι μὲν ὡς ἔλαμπον αἱμώδεις ὦ. Weidgen | 
ἀλλήλων, μεϑεὶς zvsÜüu' εἰς Ὄλυμπον, σῶμα δ᾽ εἰς χϑονὸς πέδον Har- 
tung 1184 (σοβεῖ μὲν εἰς Ὄλυμπον, οἱμᾷ δ᾽ εἰς χϑόνα R. Unger) | 
κόμαι] πνοαὶ Naber | Ὄλυμπον, αἱ δ᾽ ἅμ᾽ sig χϑόνα M. Seyffert 
1185 χεῖράς τε καὶ κῶλ᾽ ὡς κύχκλωμ᾽ ᾿Ιξίονος, deletis versibus 1183 8q., 
Schenkl 1189 ἡμῖν Valckenaer 

1190 ὄχοι Musgrave 1191 ὁπλῖταί τ᾽ εἰς Scaliger 1198 ἔϑνῃ- 
cxov| ἔϑρῳσκον Earle 1194 τροχοί] ὄχοι Musgrave 1195 delet 
Paley 1198 ϑεῶ Lenting 

1200 sq. delet Paley 1200 εἰ δ᾽ ἀναίνεσϑαι ϑεοὶ Stadtmueller | 
9toi] φίλοι Heimsoeth 1200 sq. εἴ γ᾽ .. ἔχουσιν: εὐτυχὴς δ᾽ .. ἐγώ 
Geel, εἰ δικαίαν δ᾽ οἱ ϑεοὶ γνώμην ἔχουσιν (vel ἔχοιεν) olim, postea ἣν 
δ᾽ ἀμείνον oi ϑεοὶ γνώμην κρίνωσιν Hartung, οἷς ἀμείνον᾽ οἱ ϑεοὶ 
γνώμην ἔχουσιν" οὗ τύχης εἴην ἐγώ olim Nauck, εἰ δ᾽ ἀεὶ φίλοι ϑεοὶ 
πόλει. μένοιεν, εὐτυχεῖς εἴημεν ἄν F. Gu. Schmidt 1201 ἔχουσι δοῖεν, 
εὐτυχὴς ἐγώ Winckelmann, ἔχουσ᾽, εἴην ἂν εὐτυχὴς ἐγώ Conradt | εὐτυ- 
χὴς ἂν εἶν ἐγώ Hermann, εὐτυχὴς εἴην ἔτ᾽ ἄν Nauck, εὐτυχήσετ᾽ οἶδ᾽ 
ἐγώ Kirchhoff, εὐπιϑὴς εἴην ἐγὼ Blaydes 

1210 τοῦτ᾽ ἄλλ᾽ (γ6] ἔπος) ὕποπτον Blaydes | εἶπας] fort. ἦλϑεν 
(εἴρπεν mavult Stadtmueller) 1214 cxórov DBlaydes 1215 οὐκ ἄν 
TL .. κακόν Porson | οὐκ ἂν ἐπιλέξαιμ᾽ Herwerden, οὐκ ἄλλ᾽ (vel ἀλλ᾽ 
οὐκ) ἂν εἴποιμ᾽ Blaydes | οὐκ ὧν λέγων λέξαιμ᾽ ἐπ᾿ ἀγαϑοῖσιν καχά 

Euripides, Phoenissae. f! 
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Nauck 1216 ἣν δή us φεύγων Geel, Zu ἤν γε φεύγων J. J. Kueppers, 
ἣν μή us φεύγων γ᾽ Blaydes 

1220 αἴσχιστα] ἔχϑιστα Schaefer 1221—1258 delet Paley 
1229 ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν τῷδε κινδύνῳ μεϑεὶς Kirchhoff, ἐγὼ γὰρ αὐτὸς 
τῷδε κινδύνῳ μ᾽ ἐφεὶς Stahl | ἀστοῖς C. Conradt | τῷδε κινδύνῳ us ϑ'εὶς 
Burges, τόνδε κίνδυνον τεμὼν Nauck, τόδ᾽ ἐπικίνδυνόν με ϑεὶς M. Seyffert, 
τοῦδε κινδύνου μέϑ᾽ εἷς Hilberg 1929 sqq. ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τήνδε 
κίνδυνον τεμὼν μάχην συνάψω συγγόνῳ μόνος μόνῳ, κἂν μὲν κτάνω νιν, 
τὸν ἐμὸν οἴκήσω δόμον, ἡσσώμενος δὲ τῷδε παραδώσω νέμειν Schroeder 

1280 μόνῳ συνάψω Valckenaer μόνος συνάψω συγγόνῳ μόνῳ 
Pierson 1281 οἰκίσω πάλιν Burges 1282 παραδώσω ϑρόνους Nauck, 
παραδώσω μονάς M. Seyffert, παραδώσω λαβεῖν Paley, παραδώσω χϑόνα 
Weidgen, παραδώσω τάδ᾽ αὖ olim coniciebam 1288 '"4oysieov χϑόνα 
in libris recc., οἰκείαν χϑόνα Earle | χϑόνα] δόμον vel πάτραν vel 
πάλιν et in v. proximo £e πάτραν pro ἐνθάδε Blaydes 1235 Σπαρ- 
τῶν ys Lenting | σπαρτῶν vs λαὸς πόλιν" ἅλις κεῖνται. vsxooí Geel 

1946 στήτην Nauck 1947 μαιμῶντ᾽ Paley 1949 λόγοισι 
ϑαρσύνοντες ἐξηύδων in rec. libris 

1262 ὑπερμαχεῖ Hartung 1252 sq. νῦν... νῦν] σὺ... σὺ Nauck 
1255 sq. ἐμπύρου τ᾿ ἁχμῆς ῥήξεις ἐνώμων Geel| post 1255 lacunam 

statuit C. Busche | ῥήξεις] ξηρὰς Faehse, χολῆς olim coniciebam | óyoó- 
τητ᾽ ἀναρσίαν Musgrave, ὑγρότητά τ᾽ ἀντίαν Faehse, ὑγρότης ὧν αἰτία 
Herwerden, ὑγρὸν ἡ γ᾽ ἐναντίον (et antea ἐμπύρου τ᾽ ἀκμῆς ῥήξεις 
ἐνώμων) Stahl, (ὑγροτήτων ἀντίοι Bernardakis) 1256 sq. verba ὑγρό- 
Tqt .. λαμπάδ᾽ eicit Morus 1957 ὡς δυοῖν ὕρους ἔχειν Herwerden 

1262 κἄπαϑλα Porson | δείν᾽ ἦ Musgrave, δείν᾽ ἃ Hermann, δείν᾽ 
εἰ Heimsoeth 1262 sq. fortassis erunt qui corrigi malint hoc modo: 
ἔπαϑλα δεινὰ δάκρυά σοι γενήσεται, εἰ coiv στερήσῃ““ Valckenaer 
1266 δαιμόνων] πραγμάτων Blaydes (mallem δωμάτων) 1268 ἐγκονοῦντε 
vel ἱππεύοντε Herwerden, ἐντείνοντε Stadtmueller 

1971—19273 φίλοις ἀντεῖς: IO. σὼ κασιγνήτω, τέκνον, ANT. πῶς 
εἶπας; IO. αἰχμῆς ἐς πάλην καϑέστατον (ceteris deletis) Nauck, qui 
olim 1271 delebat 1272 fort. coiv κασιγνήτοιν 1916 τὰ σα] τάδε 
in libris rec. 

1283 δ᾽ αὐτὴ Herwerden 1284—1306 coryphaeo et ducibus 
hemichoriorum distribuit R. Arnoldt 1986 interiectiones collocat 
post ἐμὰν et supplet in v. 1298 post παλλόμεναι M. Schmidt 1988 
πότερον] πρότερον Paley 

1292 δι᾿ ἀσπίδων (omissis verbis δ αἱμάτων) Hartung, δι᾿ ἀσπί- 
óov μιαιφόνων Hannemueller, δι᾽ ἀσπίδων μιασμάτων Stahl | αἱμάτων] 
αἰγανῶν Reiske, ἡμάτων C. Fr. Hermann, ἐγχέων Geel, αἰχμάτων Nauck 

1296 φεῦ δᾶ, φεῦ γᾶ ed. Hervagiana altera 1297 φονίᾳ ψυχᾷ 
Kirchhoff 1298 δόρυ coniciebam | βαλλόμενανι Musgrave 1299 δαϊ 
λαΐδ᾽ Bernardakis  ἀλλάξετον Reiske, αἱμάξεσϑον Musgrave 

1802 ἰχαχὰν Musgrave, ἄρ᾽ ἀχάν Blaydes 1804 σχεδὸν τύχα, 
πέλας φόνος Scaliger τύχα τελεσφόρος Jacobs | πέλας] γελᾷ Burges 
1304 sq. σχεδὸν τύχα φόνου κἈρινεῖ τὸ μέλλον Hartung, σχεδὸν τύχα᾽ 
μέλας φόνος κχρινεῖ ᾽ς φάος Stahl 1305 φάος] δ᾽ ἄορ Musgrave, 
φϑάσας (et τὸ μέλλον ἄποτμος κτὲ.) Geel 1306 ὁ στέφανος Musgrave | 
᾿Ερινῦν Dindorf 1307 ἀλλὰ μὴν Valckenaer | λεύσσων Polle 
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1312 τοιοῦϑ᾽, ὅσ᾽ ἔστι δι᾿ O. Goram | ὥστε διὰ χεροῖν μ᾽ ἐχρῆν 
ἰδεῖν Geel | ἱέναι] οὐρίσαι Heimsoeth 1814 τοὔνομα κληδόνα Dlay- 
des | λαβὼν] λαχὼν Valckenaer | ἀνιαρῶς olim Nauck 1317 βοᾷ rs 
Valckenaer | ἥκω στελῶν Heimsoeth 

1320 sq. delet Schenkl 1323 post 1329 collocat anonymus 
post 1324 versum intercidisse putat Kirchhoff 1326 ἄξειν Blaydes | 
ἥξειν ἐς αἰχμήν Nauck, εἰς ὧϑλον ἥξειν Stadtmueller | ὕπερ] πέρι Valcke- 
naer 1327 τοι] τοῦ Battier | ἁρπάξων Reiske, ἀμφέπων Blaydes 
1328 ἐς τόδ᾽] ἐνθάδ᾽ Blaydes | ὡς τά γ᾽ οἰκάδ᾽ εἰδέναι Burges | τόδ᾽ 
εἰδέναι in rec. libris 

1331 πεπρᾶχϑαι] κεκχράνϑαι Herwerden 13329 σαφὲς σημεῖον 
Blaydes 1333 πρόσωπον] πρόσοψιν in rec. libris, προνωπὲς olim 
Nauck 1336 oiyóusc9' nuntio tribuit Valckenaer | εὐπρόσωπος... 
ἀρχή Geel | etiam εὐπροσῴδοις vel εὐπροῳδοῖς vel £v προσῳδοῖς Har- 
tung 1338 πρὸς... πήμασιν nuntio continuat Hermann | πρὸς πε- 
πραγμένοισιν ἄλλο πήμασιν λέγειν γέ τι Valckenaer, πρὸς πεπραγμένοι- 
σιν ἄλλο (ἄλλα Porson) πήμασιν λέγεις ἔτι Musgrave, πρὸς πεπραγμένοις 
ἔτ᾽ ἄλλο πῆμα πήμασιν λέγεις; Burges, πρὸς πεπραγμένοις γ᾽ ἔτ᾽ ἄλλοις 
πήμασιν" λέγεις δὲ τί, Hartung, πρὸς πεπραγμένοισιν ἄλλοις πήμασιν 
ποῖον λέγεις coniciebam | πρὸς δὲ τοῖς πάροιϑεν Blaydes | ἄλλας πημονὰς 
Stadtmueller | πήμασιν λέγεις δ᾽ ἔτι Bernardakis 

1841 μεγάλ᾽ ἐμοὶ Kirchhoff | post 1341 versum (καὶ τῇ ταλαίνῃ 
μητρὶ συγγόνῳ τ᾽ ἐμῷ) excidisse putat Hermann 1840 sq. — 184 sq. 
statuens 1342 choro tribuit Hermann | εἰσακούσατ᾽ in rec. libris 
1343 παίδοιν... ὀλωλότοιν Valckenaer, qui versum post 1341 collocat; 
item post 1341 transponit eum, choro versum 1342 tribuens, Schoene, 
post 1344 collocat illum nuntio assignatum anonymus, post 1459 in- 
serit Hartung 1344 nuntio tribuit Hartung et qui 1348 chori, 1346 
Creontis esse putat Kvicala 1345 οἴμοι οἴμοι Hermann | οἴμοι βαρυ- 
ποτμωτάτας ξυμφορᾶς κακῶν Burges 

1350 ἀνάγετ᾽ ἀνάγετ᾽͵ E E, κωκυτόν, χεροῖν (ex 1351) vel ἀνάγετ᾽ 
ἄγετ᾽ ἄγετε λωκυτόν, χεροῖν Ὁ κα ἄγετ᾽ ἀνάγετε κωκυτόν Hartung 
ἀνάγετ᾽ ἀνάγετ᾽ ὦ κωκυτόν, χεροῖν v' Nauck, ἄναγε κωκυτούς Her- 
werden 1350 sq. ἄναγ᾽ ἄναγε κωκυτὸν ἐπὶ κρᾶτα λευκοπήχεις χτύπους 

{τιϑεμένα) χεροῖν Kirchhoff 1351 ἐπικραδᾶτε λευκοπήχεις Nauck | 
Ἀτύπους (ἐπιβαλοῦ χεροῖν Paley 1353 αἰνιγμοῦ τ᾽ Valckenaer, 
αἰνιγμοῖς Geel | ἔτλη Valckenaer 1354 πῶς δὴ Valckenaer, πῶς γὰρ 
Polle 1358 ὡς μὴ οὐχ Donaldson, cfr. schol. λείπει ἡ μή, ἵν᾽ ἢ οὕτως" 
πρὸς τὸ μὴ εἰδέναι σε τὰ πραττόμενα | ὥστ᾽ οὐκ ἀπεικός σ᾽ Reiske 
ante 1359 lacunam statuit, versu 1360 deleto, Nauck 

1360 of γ᾽ "4osog ὄζοι διπτύχω νεανία Burges | δισσοὶ γέροντος 
(ex 1243) Hartung | hoc versu deleto post 1359 lacunam statuit Valcke- 
naer 1362 δισσὼ ἀδελφὼ King, δισσώ γ᾽ ἀδελφώ Heath, δισσὼ τυ- 
ράννω Musgrave, δισσὼ ξυναίμω Valckenaer, δισσὼ στρατεία Bothe | 
δισσῶν στρατῶν τὲ x«i διπλῶν στρατηλατῶν Hartung, δισσὼ στρατηγὼ 
διπτύχοιν στρατευμάτοιν Heimsoeth | καὶ] τὼ (ἀ166] διπλοῖ στρατηλάται 
Firnhaber | versum delet Barnes 1302 sq. δισσὼ στρατηγὼ μονομαχεῖν 
ἀλκὴν δορός (ceteris deletis) vel 13629 δισσὼ στρατηγὼ κἀδελφώ y ἀντη- 
ρέτα Schoene 1363 μονομάχον in rec. libris 

1367; δ᾽] v ̂  Blaydes 1368 καϑαιματώσαι olim Nauck 
T* 
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1369 ἄλγιστον αἰτῶ Geel | αἰτεῖ Firnhaber | versum suspectum habet 
Valckenaer 

1370 πολλοῖς δὲ τήκει δάκρυα τῆς τύχης ὅσα, versum post 1459 

inserens, Burges | τῆς τύχης ὕπο heiske, τῆς τύχης ἄσῃ Musgrave, τῆς 
εὐχῆς ὅση Hermann, (τῆς εὐχῆς ὅσοις Bernardakis) 1810 sq. πολλοῖς 
δ᾽ ἐπήει ϑαῦμα τῆς εὐχῆς ὕση κἄκλλεψαν ἀλλήλοις διαδιδόντες κόρας 
Geel 1871 inserit, ἀλλήλοις τὲ scribens, in v. 1387 inter ὀφϑαλμὸν et 
ἀργὸν Burges 1373 εὔχετ᾽ in rec. libris 1974 £x χερὸς] εὐϑύ viv 
Heimsoeth, εὐμενῶς Herwerden, εἰς χέρας Blaydes 1375 ὠλένης] 
ἀγκάλης Blaydes 1376 delet Valekenaer, cfr. ad v. 756 1377 δ᾽ 
ἀφείϑη) δέ γ᾽ ἐδόϑη Blaydes 

1380 δ᾽] 9" Blaydes ροϑὺ 1380 ex Gregor. Nazianzen. II p. 28D 
κάπροι δ᾽ ὕπως ϑήγοντες ἀγρίαν γένυν, ὡς ἂν μιμήσωμαί τι τῆς τρα- 
γῳδίας, λοξὸν βλέποντες ἐμπύροις τοῖς ὄμμασι συνῆπτον versum λοξὸν 
βλέποντες ἐμπύροισιν ὄμμασιν inserit Valckenaer 1382 ἧσσον] νύσσον 
Reiske 1383 πλείων] πλέων Porson, πᾶσιν, deleto versu 1384, Nauck 

1385 ἐνώμα στόμ᾽ ἔπι Rauchenstein, ἐνώμα κεῖσε (vel ᾿ς αὐτό) 
Blay des 1386 sq. olim delebat Bothe 1388 éovéAeaf Bothe 

1390 ποδὶ διαψείρων Blaydes 1393 post 1395 collocat Battier 
1394 "4oysío δορί DBlaydes 1395 ἀνηλαάλαξε vel ἐπηλάλαξε vel 

ἐπηλάλαξε 1n rec. libris 1396 τῷδε μόχϑου Herwerden | γύμν᾽ ἄνω- 
ϑὲεν Geel, γύμν᾽ ἀδελφὸς vel γύμν᾽ ἐκεῖνος Hartung, γύμν᾽ &v' ὠμὸν 
Schoene, γύμν᾽ ὑπ᾽ ὠμὸν Heimsoeth, γύμν᾽ ἀνειμέν᾽ vel 1397 σάρκα pro 
στέρνα Stadtmueller 1397 στέρνα] σπερχνὰ Hermann | βίᾳ] κάσις 
Schoene, τάχα Dindorf, ἔπι Paley 1397 sq. ὁ πρόσϑε τρωϑεὶς ἀντέ- 
δωκεν ἡδονὰς (ceteris deletis) Fecht 1398 λόγχῃ Porson 

1401 ἐφῆκε Blaydes | ἀφῆκε (xstob» μάρμαρον, deleto πέτρον, 
Herwerden 1404 οὐδαμῆ Battier 1405 etiam ἦσαν Blaydes 
1406 πολύν τ᾽ ἀραγμὸν Reiske | ἀντιβάντ᾽ νοὶ] ἄγχι βάντ᾽ Herwerden 

1407 xsó Valckenaer | τὰ Θεσσαλὸν ΒΙαγ 685 

1428 ἑλόντες] κύσαντες vel λαβόντες Blaydes 1425 οἴμοι κα- 
κῶν σῶν, Οἰδίπους: ὅσον στένω Battier Οἰδίπους vel Οἰδίπου γ᾽, ὅσον 
στένω in rec. libris, Οἰδίπου, τὸ σὸν στένω Valckenaer, Οἰδίπους, σ᾽ 
ὅσον στένω Lenting, Οἰδίπου, σ᾽ ὕσων στένω Kirchhoff, Οἰδίπου, στένω 
σ᾽ ὅσον Heimsoeth, Οἰδίπους, ὥς 6s στένω (vel κακῶν σῶν σ᾽, Οἰδίπους, 
ὅσον στένω vel φεῦ φεῦ, | κακῶν σὲ τῶν σῶν, Οἰδίπους, ὅσον στένω) 
Blaydes 1426 τὰς σάς y Valckenaer 1427 κακα] ἔπη Nauck 
1429 προσπίτνει] ἐπέπτατο vel προσπελᾷ Firnhaber, ἐπέρχεται con- 
iciebam 

1430 τε καὶ] τέκει Musgrave, τέκνοις Hermann, νέᾳ olim Nauck, 
πάσῃ Heimsoeth 1433 προσπτύσσουσα Stadtmueller 1434 róv 
πολὺν] τ᾽ ὀλόμενον Burges 1435 5] οἱ Heimsoeth | παραστατοῦσ᾽ 
Herwerden 1438 δυσϑνῆσκον Hermann, ó?cAnzrov Geel — 1439 ὑγρὰν] 
ψυχρὰν in libro rec. superseriptum 

1449 ὃς à .. κασιγνήτην τ᾽ Valekenaer (τ΄ om. Brunck) 1446 φί- 
λοις γὰρ Musgrave 

1450 cum apud Stobaeum ἢ. 40, 8 ex Teletis libro περὲ φυγῆς 
haec afferantur: ὥσπερ καὶ ὁ Πολυνείκης ἐντέλλεται ,,ϑάψον... ἀπώλεσα 
(v. 1441---1480). εἰ δὲ μὴ τύχοις χϑονὸς πατρῴας, ἀλλ᾽ ἐπὶ ξένης ταφείης, 
τί ἔσται τὸ διάφορον; ἢ ἔκ Θηβῶν μὲν εἰς ἄδου ὁ Χάρων πορϑμεύει..; 

/ 



"v 

p» 

APPENDIX 101 

»καὶ γῆς φίλης (φίλοις liber L) ὄχϑοισι κρυφϑῆναι (xovq καὶ vel 
Ἀρυφϑῆ libr) τάφῳ“ et apud Diog. L. IV 25 Crantor rogatus ubi se- 
peliri vellet hoc. versu narretur usus esse: ἐν γῆς φίλης μυχοῖσι xovq ij- 
vet καλόν, hic post 1450 inserit versum ἐν γῆς φίλοις ὄχϑοισι κρυφϑῆναι 
τάφῳ Hermann, καὶ γῆς φίλοις μυχοῖσι κρύπτωμαι τάφῳ intericit Hartung. 
Ut hune versum in exemplari suo legerit "l'eles, tamen ablegandus vi- 
detur (Euripidem verisimile est scripturum fuisse ἐν γῆς φίλοις μυχοῖσι 
κρυφϑῆναι κάτω) 

1465 in locum alius iam perditi substitutum esse putat Valcke- 
naer, post 1459 collocat Burges 1466 ὧδ᾽ εἰς Zipperer 1467 £m] 
ὕπο in libro rec. 1468 πεφαργμένον Dindorf 

1471 μύριον in rec. libris 1473 ἔστησαν in libris rec. 1476 
ἀλλ᾽ οἵδε Burges 

1481 δωμάτων in rec. libris et Aldina, unde δώμασιν Canter | 
πάρα καὶ λεύσσειν, quia in rec. libro παρακελεύσειν legitur, repudiavit 
Valekenaer, recepit Porson — 1485—97 — 1570— 1581 statuit Hermann 

1485 βοτρυώδεος Porson 1486 παρῇδος Hartung | οὐδέ τι Her- 
werden 1486 sqq. οὐδὲ τὸ παρϑενίοισιν ὑπὸ βλεφάροις φοινίσσουσ᾽ 
ἐρύϑημα προσώπου, μαινομένα Kock 1487 τοὐπὶ βλεφάροις Valcke- 

' naer, τόδ᾽ ὑπὸ βλεφάροις Heath 1488 {πρὶν φοίνικ᾽ Hermann, 
{μοι φοίνικ᾽ Schoene | ἐρύϑημα προσώπου eicit Bothe 1489 αἰρο- 
μένα Musgrave, αἰϑομένα Huschke, καδομένα Nauck | νεκύων ὥς Burges, 
νεκύων delet Hartung 

1491 τρυφᾶς] χλιδᾶς ex schol. χλιδᾶς" τρυφῆς (mihi dubio) Valeke- 
naer, χλιδάν (et antea στολίδος) Hartung 1492 ἁγεμόνευμα] ἅτε μέ- 
λημα Blaydes 1495 σὰ δ᾽] ἅδ᾽ olim Nauck 1496 sq. ὦὥλεσεν αἵ“ 
ματι δεινῷ χρανϑεῖσ᾽, αἵματι λυγρῷ Hermann | χρανϑένϑ᾽ αἵμασι δεινοῖς, 
αἵμασι λυγροῖς Heimsoeth 1497 ἅματι δεινῷ, ἅματι λυγρῷ Wakefield | 
αἵματι. δεινῷ olim delebat Dindorf [αἵματι δαίῳ Hartung | δεινῶς et 
λυγρῶς olim Nauck 1498- 1600 — 1501— 1503 statuit, scribens 1498 
τίνα δὲ et 1501 ἀνακαλέσωμαι, Hermann 1498 τίν᾽ ἀοιδὸν προσωδὸν 
Paley, qui olim proponebat: ἦ τίνα μουσοπόλον στοναχᾶς (deletis 
verbis τίνα προσῳδὸν) 1499 μουσοπόλων Valckenaer, μουσοπόλον 
Burges " 

1500 ὦ utrumque delet Bothe 1500 sq. à .. ἀνακαλέσομαι. post 
.z006000r 1498 inserit H. Buchholtz 1501 ἀγκαλέσω ex schol. Paley 

1501 sq. ἀγκαλέσω μία τρισσὰ φέρουσα τάδε πτώματα Weidgen, ἀγκα- 
λέσω μοι τρισσὰ φερούσᾳ τάδε σώματα Bernardakis — 1509 τάδ᾽ αἱμακτὰ . . . . /$5 “ e ὔ m rec. libro et in Aldina, τάδ᾽ αἵματα Musgrave, ἅμα σώματα Rauchen- 
stein, μιάσματα olim coniciebam 1504 πρόπαρ in rec. libro 1505 
ὅτε] ὅτι Burges 1606 ἔγνως in rec. libris 1508 —1513 — 1514 
— 1518 statuit Hermann 1508 πάτερ] μᾶτερ in rec. libris, πάτερ 
delet Hermann 1509 ἢ τίς βάρβαρος Brunck 

1510 προπάρονϑ᾽] πρόπαρ Seidler | ἕτερος) ἄλλος Hermann, ἔρνος 
Schoene 1511 sq. σπέρματος ἁμερίου τοσῶνδ᾽ ἔτλα χαχῶν Nauck, 
ciuerog ἁμετέρου τοσῶνδ᾽ ἔτλα κακῶν olim coniciebam 1513 φανερὰ 
{φεῦ φεῦ» Hermann, φανερὰ (λυγρά Schoene 1514 (ἰώ μοιδ τά- 
λαιν᾿ Schoene | ἢ σ᾽ ἐλελίξω Musgrave, οἵ᾽ ἐλελίξω Brunck (ἐλελίξω in 
rec. libro), ὧν ἐλελίξει Paley 1614 sq. τάλαιν᾽ ὡς ἐλελίξει τις ἄρ᾽ ὄρνις 
Reiske, τάλαιν᾽ ὧδ᾽ ἐλελίξει τις ἄρ᾽ ὄρνις Polle 1514 sqq. τάλαινα, 
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τίς ποτ᾿ ἄρ᾽ ὄρνις ἐλελίξει δρυὸς .. κλάδοις ἑζομένα μονομάτωρ ἐμοῖς 
ἄχεσι συνῳδός; Hermann (ὀδυρμοῖς eiecit Seidler) | £yo τάλαιν᾽ αἴλινον 
.. δαχρύοισιν (1519 —1522), ὡς ἐλελίζει τις ἄρ᾽ ὄρνις... συνῳδός, τίν᾽ ἐπὶ 
χτὲ. (1524) Stahl ^ 1515 ὄρνις δρυὸς in rec. libris 1516 ἁβροκόμοις 
(vel &fooxóuor ) Blomfield | ἀκροκόμοισι κλάδοις ἑζομένα μονομάτορ᾽ 
ὀδυρμὸν (ncw Nauck 1517 μονομάτωρ Grotius, cfr. schol. ἡ usuovo- 
μένη .. τῆς μητρὸς ὄρνις (,potest fieri ut 1s μονομάτορος pro nominativo 
habuerit* Kirchhoff) 1517 sq. ἑξζομένα μονομάτορος ὀδυρμοῖσι συνῳ- 
δός Hartung ὀδυρμῶν ἐμῶν Brunck 1518 (εἶσιν) ἐμοῖς Paley | 
ἄχεσί τε Valckenaer, ἀχήσει Musgrave, ἀχέει Weidgen 1519—1522 
— 1539—1542 statuit Hermann, qui 1519 αἰαΐζ αἴλινον et 1522 δα- 
Ἀρύοισιν et 1540 εἰς φῶς us scribit 

1522 δακρύοις. τίν᾽ icy5oo; Musgrave, δάκρυσι δάκρυσι τιν᾽ ἰα- 
q5co; Seidler, δακρύοισιν; ἰαχήσω τίνα; Bothe 1022 sq. τίν᾽ ἄρ᾽ 
ἰαχήσω; τίν᾽ ἔπι πρῶτ᾽ ἀποβάλω χαίτας σπαραγμοῖσιν ἀπαρχάς; Schoene 

1525 σπαραγμοῖς Aldina 1526 sq. — 1527 sq. statuit Hermann 
1526 ἐμᾶς ἢ διδύμοισιν King, ἐμᾶς ovv διδύμοις Reiske 1526 sq. μα- 
τέρος ἐν διδύμοισιι. γάλαχλτος παρὰ μαστοῖς olim Hermann, ἐν διδύμοισι 
γάλαχτος ἐμᾶς παρὰ μαστοῖς ματέρος Seidler 1527 διδύμοις γάλατος 
vel διδύμοισι γαλαχτούχοις Dindorf, διδύμοισι ταλαίνας (olim διδύμοις 

τάλανος) Nauck, διδύμοισι γαλακτοφόροις (vel γαλακτογόνοις) Paley, 
διδύμοις τροφίμοις Herwerden | μαστοῖς] πηγαῖσιν Reiske, παγαῖς 
Schenkl 

1530 σοὺς delet Hermann, qui olim λεῖπε σοὺς δόμους omittebat 
1532 γεραιέ delet Schoene 1533 ἐπὶ] ἐνὶ anonymus, ἐν Nauck | 

1534 δώμασιν] δέργμασιν, deleto ὄμμασι, Bothe, δυσπότμοις Blaydes 
1534 sq. δώμασιν ἀραῖον κότον σοῖσι βαλὼν Burges — 1535 μακρόπουν in 
rec. libris | ζόαν (xovztvóg ἄλλων» Schoene — 1536—1538 — 1543— 1545 
statuit Hermann, 1536—1538 — 1539—1545 et 1546—1554 — 1555—1559 

statuit, lacunis post κλύεις, ὦ κατζά τ᾽ γαὐλάν 1536 et inter ξίφεσιν et 
βοίϑων 1557 et post 1559 significatis, Kirchhoff, qui praeterea exci- 
disse putat stropham tertiam totam, fortasse cum priore parte an- 
tistrophae, cuius reliqui sint v. 1560 sqq. 1536 αὐλὰν μέλαιναν 
Rauchenstein | γεραιὸν] ἢ γραῖον Bothe 1536 sqq. αὐλὰν ἀλδαίνων .. 
πόδα δεμνίοις .. ἰαύεις, Stahl, αὐλὰν τάλαιναν (τάλαιναν cum Usenero).. 
πόδα δεμνίοις. .ἰαίνων; Herwerden 1587 δεμνίοις (δέμας) Schoene 
1537 sq. πόδ᾽ ἐν δεμνίοισιν δυστάνοις ἰαύων Paley | δεμνίοισι. κλίνων ἡ 
Blaydes 1538 δύσταν᾽ ἐνιαύων Bernardakis 

1543 αἰϑέριον in libro rec. | αἰϑέρ᾽ ὡς ἀφανὲς Hermann, qui olim 
αἰϑέρος τ᾽ vel αἰϑέρος γ᾽ volebat | ἀφανὲς delet Hartung — 1546—1550 
— 1555—1559 lacuna post βρίϑων 1557 significata statuit Hermann 

1547 ὦ πάτερ in libro rec. 1548 sq. ἄλοχος, ἃ παρὰ πόδα σὸν 
Battier | ἄλοχος, περὶ βάχτροισίν 9' ἃ πόδα... ϑεραπεύμασί, τ᾽ αἰὲν 
Valckenaer 1549 τυφλὸν in rec. libris, τυφλόπλουν Geel, τυφλὸν εὖ 
Hartung | (ϑεραπεύμασ᾽ ἀεὶ συνεμόχϑει Hartung) | ϑεραπεύουσ᾽ Blaydes 

1551—1554 — 1562—15064 statuit Hermann 1551 πάρα... ἀυ- 
τεῖν] πάρ᾽ ἀυτεῖν (ceteris deletis) Hermann, qui olim πάρα γὰρ στονα- 
χὰν τάδ᾽ ἀυτεῖν proponebat, πάρα γὰρ στενάχειν, πάρα δ᾽ ἄξειν Nauck 
(πάρα δ᾽ αὔειν praeferebam), πάρα γὰρ ταῦτα στενάχειν, τὰ δ᾽ ἀυτεῖν 
Paley, πάρα γὰρ στενάχειν τάδ᾽, ἄχη τάδ᾽ ἀυτεῖν Schoene, πάρα 
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γὰρ στεναχεῖν ἅ τ᾽ ἀυτεῖς Herwerden | xol τάδ᾽ ἀυτεῖν in rec. libris, 
πάρα δ᾽ ἀυτεῖν Canter, πάρ᾽ ἀυτεῖν Aemilius Portus, κλαυτὰ δ᾽ ἀυτεῖν 
Musgrave — 1553 sq. τρισσαὶ ψυχαὶ δ᾽ ἔλιπον ποίᾳ μοίρᾳ φάος Schoene 

1553 ποίᾳ μοίρᾳ om. Seidler 1554 πῶς] τοῦτ᾽ Blaydes | ἔλιπον 
φῶς, τέκνον Valckenaer, ἔλιπον φῶς, ὦ τέκνον Hermann 1555 οὐδ᾽ 
ἐπὶ χαρτοῖς Kirchhoff — 1557 βρίϑων φονίοισι (ex varia lectione versus 
proximi) Seidler 1558 (Uri) xol..udyotg φονίαις ἐπὶ Hartung | 
σχετλίοισι φοναῖς coniciebam 

1560 — 1561 statuit Hermann 1560 τί τάδε στενάχεις: in rec. 
libris, παῖδ᾽ οὐ στενάχεις; Valekenaer, τί τάδ᾽; ἢ τέγγει σ᾽; Musgrave, 
παῖδε στενάχεις; Dobree, τάδε καταστένεις αὖ; Hartung, τί δὲ καταστέ- 
νεις; Kirchhoff [1661 ὦ τέκνα (vel τέκεα) Hermann | δι᾽ ὀδύνας ἔβας 
ἄν Hartung, δι᾽ ὀδύνας τὰν ἔβας Blaydes — 1562 τέϑριππ᾽ εἰς ἄρματα 
olim Dindorf | σύ γ᾽ ἅρματα Hartang 1608 ἀελίου τάδε delebat Har- 
tung, integrum versum olim eiciebat Hermann 1563 σώμασι... αὐγὰς 
σὰς Blaydes 1564 σαῖς deest in rec. libro | etiam αὐγαῖσιν ἐσεῖδες 
Blaydes 1566 (duoi μοι δόμος», & δὲ τάλαιν᾽ Schoene | {τάλαιναν 
τάλαιν᾽... τέχνον (ὦ τέκνον» Hartung 1567 — 1568 sq. statuit 
Hermann 1567 δάκρυα δάκρυα yoso& yoso& Hermann, δάκρυα δά- 
xov« yoro& Hartung | yoso& πᾶσι τιϑεμένα φανερὰ Valckenaer 1609 
alterum ἔφερεν deest in rec. libro | ixériv] ἵχτορ᾽ Hermann, delebat 
Hartung | ἀρομένα Seidler 

1571 λείμακα λείμακα Musgrave 1573 ὡσεί τε λέοντας ἐναύλους 
(omisso μάτηρ) olim Hermann | λέοντας ὁμαύλους Musgrave — 1574 τραύ- 
μασιν αἱμακτοῖς Schoene, τραύμασι 9" αἵματος Paley 1574 sq. τραύ- 
μασιν ἀμφὶ τύχαν ἤδη ψυχράν Hermann 1618 ἄχει δὲ τέκνων] λόγχῃ 
δὲ τέχνων Musgrave, véxvov δ᾽ ἔγχει Brunck (ἔβαψ᾽, ἔγχει δὲ τέκνων 
mavult Porson)| ἔπεσ᾽ ἀμφιβαλοῦσα Reiske 

1580 ὦ πάτερ libri rec. post ϑεός habent | ἁμετέροισι δόμοισιν ἄχη 
ϑεός, πάτερ vel πάτερ, ἁμετέροισι... 980g Hamelbeck 1581 ὅς γε τάδε 
τελευτᾷ in libris rec., ὅς γε τάδ᾽ ἔτι τελευτᾷ Musgrave, ὃς ταῦτα τελευτᾷ 

Porson, ὅστις τᾷδε τελευτᾷ Hermann, qui olim ὃς τάδε τῷδε τελευτᾷ 
proponebat, ὃς ταῦτ᾽ ἐτέλεσσε Blaydes 1582 πολλῶν κατῆρξεν Οἰδί- 
που δόμοις κακῶν Hermann 1582 sq. πολλῶν ὑπῆρξεν Οἰδίπου κα- 
κῶν τέλος τόδ᾽ ἦμαρ, εἴη δ᾽ αὖϑις εὐτυχέστερος Hartung, πολλῶν κακῶν 
ἔπλησεν... δόμους .. εἴην δ᾽ εὐτυχέστερος βίον Schoene, πολλῶν καχῶν 
ὑπῆρξεν... δόμῳ .. εἴη δ᾽ αὖϑις εὐτυχέστερος Schenkl, πολλῶν ἀπήλλαξ᾽ 
Οἰδίπου τόκους κακῶν τόδ᾽ ἦμαρ᾽ ἦν δ᾽ ἂν δυστυχέστερος βίος Heim- 
soeth | hos v. delet Geel 1583 sim δ᾽ εὐτυχέστερον τέλος Gebauer, 
sim δ᾽ εὐτυχὲς τέλος βίου J. Paulson 1586 ἔδωκ᾽ ἐμοί, Blaydes 
1587 σὸς παῖς in rec. libris 1588 delet Walter 

1590 sq. τήνδ᾽ οὔ ποτε... πράξειν πόλιν vel og οὔ ποτε... πράξει 
πόλις vel οὐκ ἄν ποτε... πρᾶξαι πόλιν Blaydes 1591 εὖ πράξει πόλις 
Paley 1596 ὦ τλῆμον, εἴ τις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ Valckenaer | εἶ 
τιν ἄλλον ἀνθρώπων ποτέ Matthiae, οὔτις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ 
M. Seyffert, οἷος οὔτις ἀνθρώπων ἔφυ Heimsoeth 1597 οὐ, καὶ 
Porson, ὃ καὶ Bothe, ὡς καὶ Hartung, καὶ γὰρ Heimsoeth, ὕντινα 
Blaydes | φῶς νηδύος μητρὸς μολεῖν olim coniciebam 1598 &yóvo 
y Valckenaer | Μαΐω ᾿τεϑεσπίκει Kirchhoff, Μαΐῳ γ᾽ ἐθϑέσπισε vel Λαίῳ 
πεϑέσπισε Merwerden, aio τεϑέσπικε (vel ᾿ξεϑέσπισε) Blaydes 
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1598 sq. φονέα γενέσϑαι. πατρὶ ϑεσπίξζει ϑεός, ceteris deletis, olim 
Hartung 

1600 αὖϑις] αὐτίκ᾽  Geel, αὐτὸς Nauck, εὐθὺς M. Seyffert 
1601 νομίσας ὀλόμενον πεφυκέναι M. Seyffert, νομίσας δύσϑεον zsqvxé£- 
vo, Faust 1601 sq. κτείνει. με νομίσας πολέμιον" πέμπει δέ us (olum 
ὄλεθρον: ἐχβάλλει δέ us) Nauck 1604—1607 delet Hartung 
1604 οὗ] o Hermann | οὗ δὴ σέσωσμαι Paley | γὰρ] γ᾽ ἄρ᾽ Badham, 
δ᾽ ἄρ᾽ Heimsoeth, γ᾽ s/9' Blaydes 1605 Αιϑαιρῶνός τ᾽ ἄβυσσα 
Reiske 1606 οὗ μ᾽ o? Purgold | δουλεῦσαι ἔτι μοι vel potius δούλευμ᾽ 
εἶτά μοι Hartung, δουλεῦσαί γέ μὲ Klotz, δούλοισιν φέρειν Caesar 
1606 sq. δουλεύσοντά τοι πρὸς Πόλυβον ἐξέδωκεν Valckenaer, δουλεῦσαί 
us τοι δρυμῶν ἔδωκε Musgrave, δουλεύσοντά μὲ Μοῖρ᾽ ἐξέδωκε Porson, 
δουλεῦσαί μέ τοι παῖδ᾽ ἐξέδωκε anonymus  δουλεῦσαί τέ us τύραννον 
ἐξέδωκεν ἀμφὶ (et 1608 χτανών τ᾽) Elmsley | δουλεῦσαι (τί μοι δαίμων) 
ἔδωκε Bothe | δουλεῦσαί vs τὸν πολύπονον ἐξέδωκέ μὴ Camper, δου- 
λεῦσαι πατρὸς Μοῖρ᾽ ἐξέδωκε Πόλυβον M. Schmidt, δουλεύσας γ᾽ ἐμοὶ 
αἰῶν᾽ ἔδωκε Πόλυβον Stahl, δουλεῦσαί μ᾽ ἔτι ξῶντ᾽ ἐξέδωκε (vel βλέ- 
zovr ἔδωκε) vel δουλεύσοντά μὲ παῖδ᾽ (vel ξῶντ᾽) ἐξέδωκε (vel σώσας 
u^ ἔδωκε) Πόλυβον Blaydes 1607 δαίμων delet Brunck | Πόλυβον] 
ἄλλον Heimsoeth 

1611 delet Dindorf 1612—1614 delet Schenkl 1618 ἀλλ᾽ ἦ 

τέκνων F. Gu. Schmidt 1619 ἀλλ᾽ ἦ τιν᾽ εὔξων Stahl, ἀλλ᾽ ἐν ξένῃ 
ζῶν Herwerden, ἀλλὰ σπανίξζων F. Gu. Schmidt 

1621 οὐ μήν γ᾽ ἑλίξας Valckenaer 1625 σοί γ᾽ Valckenaer, 
qui δέδοχται pro λέλελχται propositum commemorat 1628 sq. ἤδη 
χκομίξειν, τὸν δὲ Πολυνείκους νέκυν (ceteris deletis) Porson ὡς πέρσων 
πάτραν σὺν ἀλλόχρωσιν ἦλϑε (vel ὃς πέρσων πόλιν ϑεῶν σὺν ἄλσεσ᾽ 
ἦλϑε) Herwerden 1028 τόνδε] τοῦδε Dindorf 1629 πατρίδα σὺν 
ὅπλοις King, πολλοῖς σὺν ἄλλοις (vel ὄπλοις) Blaydes 

1631—1638 delet Walter 1068ὅ--1688 delet Paley 1635 τρι- 
πτύχων ϑρήνους vsxoóv in rec. libris, τριπτύχους νεκρῶν γόους Her- 
mann 1637 καὶ παρϑενῶνος H. Cron | τὴν τελοῦσαν Geel, τὴν παρ- 
οὔσαν Paley, τὴν ὁσιοῦσαν Bernardakis 1638 μένουσ᾽ ] μίμνουσ᾽ vel 
τηροῦσ᾽ vel φρουροῦσ᾽  Heimsoeth | σὺ λέκτρον Αΐμονος μέτει, Siadt- 
mueller 

1643—1159 et 1764—1766 delet Conradt ^ 1644 εἰ τόνδ᾽ Siebelis | 
πατρίας στέλλων Bothe 1645 τί] σὺ F. Gu. Schmidt 1646—1649 
delet Walter 1647 ὃς πείϑει Hermanm, εἰ πείϑει Nauck 

1062 οὐκ ἐχϑρὸς ὦν] ἐχϑαρτέος Nauck, ἔγχωρος cv Polle 
1008 οὐκ οὖν ἔδωχε τὴν τύχην εὐδαίμονα Paley, οὔκουν ὅδ᾽ εἶκε τῇ 
τύχῃ τῶν δαιμόνων; F. Gu. Schmidt | ἔδωκε] ἔτισε Hartung | τὴν δίκην 
ἔν γ᾽ Aiuov. Burges, (τῇ τύχῃ οὐκ εὐδαίμονα Kirchhoff), τὴν δίκην 
ϑανὼν πόλει Nauck, τῇ τύχῃ τὸν ὃν βίον Blaydes 1654 sq. delet 
Nauck 1654 x&v τῷ τάφῳ ys Burges, καί vvv ἀδελφῷ Polle, καὶ 
τἀτάφῳ νυν Herwerden | x&oyov vvv ἀϑέων τὴν δίκην πάτρᾳ δότω 
F. Gu. Schmidt 1656 ἄταφος ἀνὴρ ὅδ᾽ in rec. libro 1651—1660 
delet C. Mueller 

1663 μὴ ᾿ς νεχροὺς ἐφυβρίσαι Blaydes 1664 ἀμφὶ σῶμ᾽ in 
libris rec. 1667 σύ γ᾽ Valckenaer 

1671 ἀλλά ys σῶμα σὸν Valckenaer 1012 οὐκ ἐς] οὐδ᾽ εἰς Heath, 
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ἀλλ᾽ εἰς Rauchenstein, σύ γ᾽ sig Ebeling | ἦ xol γάμοις σοῖς συμ- 
φορὰν κτίσαι νοεῖς; F. Gu. Schmidt 1018 οὐ γὰρ Purgold 
1014 πολλή y in rec. libris, πολλή ᾿στ Hartung 1675 — 1078 
suspectos habet Leidloff 1675 νύξ τἄρ᾽ Hermann 1676 ἔχλυες, 
ἀπείλημ᾽ oiov ἐξηκόντισεν F. Gu. Schmidt, εἶδες τὸ τόλμημ᾽ oiov ἐξηκόν- 
τισεν Walter 1677 ὅρκιον δὲ in libro rec. | τ᾽ ἐμοὶ Porson 1678 
τί δέ; (,,debebat τί δαί; Hermann) προϑυμεῖ Reiske, τί δ᾽ αὖ προϑυμεῖ 
Hartung, ποῖ γὰρ προϑυμεῖ Paley 
- 1680 γενναιότης τις, μωρία δ᾽ ἔνεστί σοι Hermann, γενναιότης σοι 
μωρίας ἔνεστί τις Geel, γενναιότης μέν, μωρία δ᾽ ἔνεστί σοι Hartung 
1687 πεσεῖν ὕπου μοι μοῖρα κείσομαι πεσών Nauck | ὕπου μοι] ὕπου ᾽στὶ 
Blaydes | κείσομαι, τέκνον Hermann, κείσομαι τάλας Leutsch 

1090 κακῶν] πόνων 1692 γενναῖ᾽, ὦ πάτερ Musgrave 1098 
προσάγαγε νῦν μοι μητέρ᾽ ὡς Lenting 1094 γεραιᾷ Valckenaer | φιλ- 
τάτῃ in rec. libris 1698 τῇδ᾽ C. Busche 1699 προσϑὲς Dindorf 

1702 ὄνομα] ὄμμα Purgold 1703—1707 delet Leidloff 1704 
ἄλλ Barnes 1710—1712 et 1720—1725 et 1728—1733 — 17317—1*'46 

et 111 5ᾳ. et 1756 sq. statuit Hermann 

1710—1746 sic disponit: 1710—1713. 1720—1722 (str. o^). 1714 sq 

(str. β΄). 1716 sq. (str. 8). 1737—1742 (antistr. à). 11723—172* (str. y^). 
1743—1746 (antistr. y). 1718 sq. 1728 sq. (str. à). 1732—1736 (anti- 
str. δ Hartung 1711 πόμπιμον Blaydes 1715 σὺ δή, σύ μοι 
Hermann, σὺ δῆτά μοι Westphal | σὺ δ᾽ ἀϑλίου γενοῦ ποδαγὸς ἀϑλία 
Hartung | ἀϑλίῳ olim Valckenaer | γενοῦ δή Altenburg — 1717 ys om, 
rec. liber 1718 ἔχνος ἂν τιϑῶμεν; Schoene, ἴχνος τιυϑῶ Paley, ἴχνος 
τιϑῶ, παῖ: Blaydes, ἴχνος ἔχω; C. Mueller 1718 sq. x09. γεραιὸν xxx 
ἴχνος τίϑημι; βάκτρα πρόσφερ᾽, ὦ τέκνον Dindorf | βάκτρον ὃς φέρ᾽, o 
τέχνον, μὴ ὁπόϑι γεραιὸν ἴχνος ἂν τιϑῶμεν Hartung 1119 τέκνον 
{σύ Schoene 

1120 sq. τᾷδε βᾶϑι, τᾷδε πόδα τίϑει, πάτερ, μοι Schoene 1722 
ὥστ᾽ ὄνειρον] ἰσόνειρον Herwerden | ὥς τ᾽ ὄνειρον ἴσχειν Bernardakis 
versum delet C. Mueller inde ἃ v. 1723 extremam fabulae partem ab 
Euripide abiudicat Polle 1723 sq. io ἰὼ τῶν δυστυχεστάτας φυγὰς 
ἐλαυνόντων γέροντα κτὲ. olim coniciebam 1723 sqq. io ἰώ, ζῶ»... 
(li ἐλαύνειν .. ἰὼ ἰώ, ὦ δεινὰ δείν᾽ ἔγωγε τλάς Valckenaer, ἰώ, ἰώ 
μοι δυστυχεστάτας φυγᾶς, (olov) ἐλαύνων τὸν... πάτρας { Κρέων ὑβρίζει 
δυσϑέως). ἰὼ ἰώ, δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τλάς Hermann, ἰὼ ἰώ, δυστυχεστάτας 
φυγᾶς τῷ γέροντί γ᾽ ἐκ πάτρας, δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τλάς C. Mueller 1724 
ἐλαύνει Grotius, ἐλαύνειν Valckenaer, { Κρέων» ἐλαύνει Nauck, ἤλαυν᾽ 
ἐλαύνων Schoene, ἐλαυνόντων O. Goram . 14725 ἰὼ ἰὼ δεινὰ δεινὰ τλὰς 
ἐγώ olim Dindorf | versum (δεινὰ δεῖν ἐγὼ τλὰς) post 1727 trans- 
ponit Hartung 1725 sqq. Ζίκα δ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίας" δεινὰ 
δείν᾽ ἐγὼ τλάς (ceteris deletis) Hartung 1726---17386 delet C. Mueller 
1726 (sí τλᾷς τι, τλᾶϑ᾽ Musgrave), ἔτλας ἔτλας Hermann, τάλας τάλας, 
quod repudiavit Hermann, proposuit Herwerden | {τί δ᾽ ;» οὐχ ὁρᾷ idem 
1721 (ἔτ᾽), οὐδ᾽... ἀσυνεσίας xxx Schoene | ἀσυνεσίας] ἀνοίας Heimsoeth | 
post 1727 lacunam statuit Altenburg 

1730 verba παρϑένου κόρας eicit Hartung — 1732 ἀναφέρεις &oióds 
F. Gu. Schmidt 1134 τάδε σ᾽ ἐπεὶ μένει Reiske, ὃν τάδ᾽ ἔτ᾽ ἐπέμενε 
Musgrave 1136 sqq. ὦ πάτερ, σπάνιν που παϑεῖν. ᾧ δάκρυα παρὰ 
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(vel δάκρυ᾽ ἁπαλὰ) φίλαισι παρϑένοις λιποῦσ᾽ ἕπομαι πατρίδος «ví. Mus- 
grave — 1737 ποϑεινὰ δ᾽ ἄτρια Pierson | inde a v. 1737 partem extremam 
additiciam putat Kampfhenkel 1737 sq. περὶ φίλαισι παρϑένοις λεί- 
βουσ᾽ F. Gu. Schmidt 1738 post 1739 collocat Hermann inde 
à v. 1740 partem extremam spuriam olim putabat Hartung 

1740—1746 delet Kampfhenkel, post 1757 transponit Schoene, 
qui versibus 1758—1'766 abiectis carmen choricum post 1746 peri- 
1sse putat 1740 (ἰὼ io,» φεῦ C. Mueller 1743—1746 delet 
C. Mueller 1743 τάλαιν᾽ ἐγὼ δὲ cvyyóvov 9" Barnes, τάλαιν᾽ ἐγώ 
τε σύγγονός 9' Reiske, τάλαιν᾽ ἐμῶν vs ovyyóvov 9' Brunck, τάλαιν᾽ 
ἐμῶν cvyyóvov O0' Nauck, τάλαιν᾽ ἐγὼ cvyyóvov δ᾽ Bernardakis | 
τάλαιν᾽ ἐγὼ συγγόνου ᾿᾽φυβρισμάτων F. Gu. Schmidt, τάλαιν᾽ ἐγὼ cvyyó- 
vov ὑβρισμάτων DBlaydes, post 1743 et post 1744 lacunas statuit 
Altenburg 1743 sq. τάλαιν᾽ ἐγώ, cóyyovog δ᾽, ὕβρισμα τῶν οἰκείων, 
νέχυς ἄϑαπτος οἴχεται Hartung 1144 ὃς ἐκνόμως repudiat Valckenaer 
1745 εἴ μὲ καὶ] εἰ καὶ c 1146 σκότῳ γᾶς Nauck 1147 πρὸς ἥλικας 
τράπηϑι σάς Herwerden 1748 ἅλις γ᾽ Valckenaer | ἐμοί in rec. libris 
1749 σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμοὺς is. λιτάς Musgrave, δὸς ἀμφιβωμίους λιτάς 
Burges, σὺ δ᾽ ἀμβόα ϑεοὺς λιταῖς Herwerden, qui olim σὺ δ᾽ ἀμφιβω- 
μίους λιτὰς et 1751 ἴαλλε, Βρόμιος proponebat | σὺ] σοῦ cl. Hesych. σοῦ" 
ἴϑι, τρέχε, ὅρμα olim coniciebam 

1750 κόρον y Valckenaer 1101--1187 delet C. Mueller 1781 
ἴϑ᾽ ἀλλὰ] ἴϑ᾽ ἔνϑα Blaydes — 1752 ὀρεσιμαινάδων Blaydes — 1753 ᾧ] ὕπῃ 
Scaliger, ἦ Valekenaer, οὗ olim coniciebam 1750 sq. ϑίασον Σεμέλας 
ἱερὸν Porson, ϑίασον ἱερὸν Σεμέλας Bothe, Σεμέλας ἱερὸν ϑίασον Hermann 
1757 χάριν y Paley | post 1757 genuinam clausulam fabulae excidisse 
putat Gebauer — 1758 πάτρας Θήβης Nauck | hunc versum retinens unum 
versum 1759 delet Porson 1758—1763 delet Walter 

1760 Σφιγγὸς ὃς μόνος κατέσχον Barnes 1101 νῦν δ᾽ ἄτιμος 
οἰχτρὸς αὖ τῆσδ᾽ Reisig | αὐτὸς] ἀλαὸς vel γυμνὸς Reiske, αὖτις Mus- 
grave, αὑτὸς Nauck, λιτὸς F. Gu. Schmidt, οἷος Blaydes | αὐτὸς οἰκτρὸς] 
οἰκτρὸς οἰκτρὸς Aldina, οἰκτρὸς οἰκτρῶς Hermann, etiam ἄϑλιος τῆσδ᾽ 
Blaydes. 
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Notarum index. 

— eod. Marcianus 471 

A? — manus secunda 

— cod. Parisinus 2713 

αΞ — manus secunda 

a? — complures manus recentiores 

— eod. Vaticanus 909 

DB? — manus antiqua correeétrix 

b  — manus recentior 

— eod. Parisinus 2712 

E? — manus recentiores 

— eonsensus librorum A« B E 

— cod. Laurentianus 32, 2 

| — manus correctrices 

— eod. Laurentianus 172 

g — manus correctrix 

— consensus librorum LG 

Passim memorantur: 

— cod. Marcianus 468 

— cod. Florentinus 31, 10 

— eod. Vaticanus 1345 

— 'The Oxyrhynchus Papyri, part. II. Lond. 1899 

ubi sub nr. 224 p. 114sqq. fragmenta versuum 

1017—1043 οὐ initia versuum 1064—1071 in- 

veniuntur 

cod. Hierosolymitanus (vid. ed. Medeae p. VIT) 

reliqui libri (respectis Aa B E LG) 

— litera vel accentus erasus. 
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LIPSIAE 
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Notarum index. 

B -— cod. Vaticanus 909 

B? — manus secunda 

codex Havniensis 417 

codex Neapolitanus musei Borbonici 165, notatus 

in catalogo II F 9, chartaceus saec. XIV, apo- 
graphum libri B 

Ο — consensus librorum B CN 

2o | 

P — codex Palatinus inter Vaticanos 287 

p — manus correctrices 

Passim memoratur 

H — codex Harleianus 5743, bombycinus usque ad 

v. 610, inde chartaceus alia manu scriptus. 
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γπόϑεσις "Tooáóov. 

Μετὰ τὴν Ἰλίου πόρϑησιν ἔδοξεν ᾿“ϑηνᾷ vs xol Ποδει- 

δῶνι τὸ τῶν ᾿“χαιῶν στράτευμα διαφϑεῖραι, τοῦ μὲν εὐνο- 

οὔντος τῇ πόλει διὰ τὴν κτίσιν, τῆς δὲ μισησάσης τοὺς 

Ἕλληνας διὰ τὴν Αἴαντος εἰς Κασάνδραν ὕβριν. οἱ δὲ "EA- 

ληνὲς κληρωσάμενοι περὶ τῶν αἰχμαλώτων γυναικῶν τὰς ἐν 

ἀξιώμασιν ἔδωκαν "Ayou£uvov, μὲν Κασάνδραν, ᾿άνδρομάχην 

ὃὲ Νεοπτολέμῳ, Πολυξένην δὲ que. ταύτην μὲν οὖν 

ἐπὶ τῆς τοῦ ᾿4χιλλέως ταφῆς ἔσφαξαν, ᾿Ζ“στυάνακτα δὲ ἀπὸ 

τῶν τειχῶν ἔρριψαν. Ἑλένην δὲ ὡς ἀποχτενῶν Μενέλαος 

ἤγαγεν, ᾿Δγαμέμνων δὲ τὴν χρησμῳδὸν ἐνυμφαγώγησεν. ᾿Εκάβη 

ὃὲ τῆς μὲν Ἑλένης κατηγορήσαδα, τοὺς ἀναιρεϑέντας δὲ 
κατοδυραμένη καὶ {τὸν ᾿“στυάνακταΣ κηδεύσασα. πρὸς τὰς 

Ὀδυσσέως ἤχϑη σκηνάς, τούτῳ λατρεύειν δοϑεῖσα. 

Ael. V. H. IL ὃ κατὰ τὴν πρώτην καὶ ἐνενηκοστὴν ὀλυμ- 

πιάδα, xoc0' ἣν ἐνίκα ᾿Εξαίνετος ὁ ᾿Ζ“κραγαντῖνος. στάδιον 

ἀντηγωνίσαντο ἀλλήλοις Ξενοκλῆς καὶ Εὐριπίδης. καὶ πρῶτός 
ys ἦν Ξενοκλῆς. ὅστις ποτὲ οὗτός ἐστιν, Οἰδίποδι καὶ 4υ- 
κάονι καὶ Βάκχαις καὶ ᾿ἀϑάμαντι σατυρικῷ. τούτου δεύτερος 

Εὐριπίδης ἦν ᾿Δ4λεξάνδρῳ καὶ Παλαμήδει καὶ Τρῳάσι καὶ 

Σισύφῳ σατυρικῷ. 

Lin. 1 τὴν om. C | πόρϑωσιν B | καὶ và C 2 διαφεῖραι P. 4 τὴν 
τοῦ Ν 5 ἐκληρώσαντο τὰς αἰχμαλωτίδας τῶν γυναικῶν τὰς (non 
τοῖς) γὰρ ἐν P 6 ἀγαμέμνονα uiv κασάνδρα ἀνδρομάχη Ν 1 δὲ] 
μὲν B N, om. C πολυξένει N | τῷ ἀχιλλεῖ P. 8 ἐπὶ τὸν... τάφον mut. 
in ἐπὶ τοῦ... τάφου C | τῆς τοῦ εἰρημένου ταφῆς P | κατέσφαξαν C 
9 τειχέων C | ἀποχτενῶν) Aldina, &zoxrsívov libri 11 ἀναιρεϑέντας 
μὲν BN 12 χατοδυρομένη P | καὶ κηδεύσασα] vt καὶ ϑρηνήσασα P | 
τὸν ᾿ἀστυάναχτα supplevit Kirchhoff (τὸν τοῦ "Exrooog Durges) 
18 τούτων ΒΝ 

Tq 

σι 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Ποσειδῶν. 

"A9qvà. 

Ἑκάβη. 

χορὸς αἰχμαλωτίδων Τρῳάδων. 

Ταλϑύβιος. 

Κασάνδρα. 

᾿Ανδρομάχη. 

Μενέλαος. 

᾿Ἑλένη. 

Super personarum indicem scripsit τρωάδες P | χορὸς ἐξ αἰχμαλω- 
τίδων (αἰχμαλώτων C) τρωάδων ante ἑκάβη in O | Βλένη om. C 



IIOZEIA9NN. 

"Hxc λιπὼν ΔΑἴγαιον ἁλμυρὸν βάϑος 

πόντου Ποσειδῶν, ἔνϑα Νηρήδων χοροὶ 

κάλλιστον ἴχνος ἐξελίσσουσιν ποδός. 

ἐξ οὗ γὰρ ἀμφὶ τήνδε Τρωικὴν χϑόνα 

Q Φοῖβός τὲ κἀγὼ λαΐνους πύργους πέριξ 

ὀρϑοῖσιν ἔϑεμεν κανόσιν, οὔποτ᾽ ἐκ φρενῶν 

εὔνοι᾽ ἀπέστη τῶν ἐμῶν Φρυγῶν πόλει, 

ἣ νῦν χαπνοῦται καὶ πρὸς ᾿“ργείου δορὸς 

ὄλωλε πορϑηϑεῖσ᾽ " ὃ γὰρ Παρνάσιος 

Φωκεὺς ᾿Επειὸς μηχαναῖσι Παλλάδος 10 

ἐγκύμον᾽ ἵππον τευχέων ξυναρμόσας 
, E 2 N 3 , , 

πύργων ἔπεμψεν ἐντὸς ὀλέϑριον βρέτας" 

[ὅϑεν πρὸς ἀνδρῶν ὑστέρων κεχλήδεται 

δούρειος ἵππος. κρυπτὸν ἀμπισχὼν δόρυ]. 

ἔρημα δ᾽ ἄλση καὶ ϑεῶν ἀνάκτορα 15 
φόνῳ καταρρεῖ᾽ πρὸς δὲ κρηπίδων βάϑροις 

πέπτωκε Πρίαμος Ζηνὸς ἑρκείου ϑανών. 

πολὺς δὲ χρυσὸς Φρύγιά τε δσκυλεύματα 

πρὸς ναῦς ᾿Ζχαιῶν πέμπεται" μένουσι δὲ 
πρύμνηϑεν οὖρον, ὡς δεκασπόρῳ χρόνῳ 20 
ἀλόχους τὲ καὶ τέκν᾽ εἰσίδωσιν ἄσμενοι, 
ot τήνδ᾽ ἐπεστράτευσαν Ἕλληνες πόλιν. 

1 αἰγαῖον N ut semper, cfr. Suid. s. v. Αἰγαῖον πέλαγος 2 χορὸς 
P 3 ἐξελίσσουσι ΒΝ | ποδί Aristid. I p. 403 4 χϑόνα] fort. 
πλάκα 6 ὀρϑοῖς Ὁ 9 παρνάσσιος ΒΝ [10 αἰπειὸς C 11 ἵππων 

ῬῚ συναρμόσας Ὁ 12 βρέτας] βάρος P 18 5αᾳ. cum Burgesio delevit 
Hartung 13 κληϑήσεται P 14 ἀμπισχὼν] L. Dindorf, ἀμπίσχων O, 
ἀμφίσχων P 1 &véxrooe, superscr. yo. καὶ ἀγάλματα DB et superscr. 
yo. ἀγάλματα Ν 16 cfr. Hesych. κρηπίδων καὶ βάϑρων" βωμῶν (!. 
κρηπίδων βάϑροις" βωμῷ) 17 ἑρχείου] Musgrave, ἐρκίου vel ἑρκίου 
libri 22 ἐστράτευσαν corr. in ἐπεστράτευσαν .N | versum delet Hartung 



6 EYPIIIAOT 

ἐγὼ δέ: νικῶμαι γὰρ "Agysíag deob. 

Ἥρας ᾿Αϑάνας 9^, oV συνεξεῖλον Φρύγας" 

λείπω τὸ κλεινὸν Ἴλιον βωμούς τ᾽ ἐμούς" 25 
ἐρημία γὰρ πόλιν ὅταν λάβῃ κακή, 

νοσεῖ τὰ τῶν ϑεῶν οὐδὲ τιμᾶσϑαι ϑέλει. 

πολλοῖς δὲ κωκυτοῖσιν αἰχμαλωτίδων 
βοᾷ Σκάμανδρος δεσπότας κληρουμένων. 

καὶ τὰς μὲν Agxdg, τὰς δὲ Θεσσαλὸς λεὼς 80 
εἴληχ᾽ ᾿4ϑηναίων vs Θησεῖδαν πρόμοι. 
ὅσαι δ᾽ ἄκληροι Τρῳάδων, ὑπὸ στέγαις 
ταῖσδ᾽ εἰσὶ τοῖς πρώτοισιν ἐξῃρημέναι 

στρατοῦ. σὺν αὐταῖς δ᾽ ἡ “άκαινα Τυνδαρὶς | 
Ἑλένη, νομισϑεῖσ᾽ αἰχμάλωτος ἐνδίκως. 35 

τὴν δ᾽ ἀϑλίαν τήνδ᾽ si τις εἰσορᾶν ϑέλει, 
πάρεστιν, ᾿Εκάβην κειμένην πυλῶν πάρος, 
δάκρυα χέουσαν πολλὰ καὶ πολλῶν ὕπερ" 
j παῖς μὲν ἀμφὶ μνῆμ᾽ ᾿Δχιλλείου τάφου 

λάϑρᾳ τέϑνηκε τλημόνως Πολυξένη, 40 

φροῦδος δὲ Πρίαμος καὶ τέκν᾽" ἣν δὲ παρϑένον 

μεϑῆκ᾽ ᾿ἀπόλλων δρομάδα Κασάνδραν ἄναξ, 

τὸ τοῦ ϑεοῦ τε παραλιπὼν τό τ᾽ εὐσεβὲς 
γαμεῖ βιαίως δκότιον "Ayoucuvov λέχος. 

, ἀλλ᾽, ὦ ποτ᾽ εὐτυχοῦσα, χαῖρέ uot, πόλις 45 
ξεστόν ve πύργωμ᾽᾽ εἴ σὲ μὴ διώλεσε 
Παλλὰς Διὸς παῖς. ἦσϑ᾽ ἂν ἐν βάϑροις ἔτι. 

AOHNA. 
? S , M P ' 

ἔξεστι vOv γένει μὲν ἄγχιστον πατρὸς 

μέγαν τε δαίμον᾽ ἐν ϑεοῖς vs τίμιον 
λύσασαν ἔχϑραν τὴν πάρος προδεννέπειν;: 50 

23—2' post 44 collocat G. Wagner 23 ϑεᾶς O 24 ἤρας T 
ΒΝῚ ἀϑήνας v ΒΝ, ἀϑηνᾶς 9 C 26 κακή factum ex κακήν C 
27 ϑέλει) φιλεῖ Burges 29 βοᾷ] fort. ἠχεῖ 30 " Aoxde| Ἄργος Her- 
werden 81 δὲ P 32 schol. γράφεται παρϑένων 33 ταῖς superscr. 
ois C 34. δ΄ om. P 37 sq. ἑκάβη κειμένη . . δακρυχέουσα P 
38 delet Prinz 39 ἀχιλείου ΒΝ, ἀχιλλίου mut. in ἀχιλλείου P 
40 λάϑρα cum yo. οἶχτρά, ὃ καὶ ἄμεινον B, λάϑρα Ν, οἰκτρὰ CP | 
τλῆμον ὡς P 41 ἣν δὲ πάροιϑεν Ρ 48 τε om. Ν 46 ξυστὸν 
C | διώλεσεν ἢ 41 πολλὰς P 48 τὸν ἐν BN | ἄγχιστα Ν 

49 delet A. Schmidt 

"] UV NON] ΤΡ ΘΙ 
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IIO. ἔξεστιν" αἷ γὰρ συγγενεῖς ὁμιλίαι. 

ἄνασσ᾽ ᾿ϑάνα. φίλτρον οὐ σμικρὸν φρενῶν". 

A0. ἐπήνεσ᾽ ὀργὰς ἠπίους᾽ φέρω δὲ σοὶ 

κοινοὺς ἐμαυτῇ τ᾽ ἐς μέσον λόγους, ἄναξ. 

ΠΟ. μῶν ἐκ ϑεῶν του καινὸν ἀγγελεῖς ἔπος, 55 

ἢ Ζηνὺς ἢ x«i δαιμόνων τινὸς πάρα; 

ΑΘ. οὔκ. ἀλλὰ Τροίας εἵνεκ᾽. ἔνϑα βαίνομεν, 

πρὸς σὴν ἀφῖγμαι δύναμιν, ὡς κοινὴν λάβω. 

IIO. 3j πόλεος ἔχϑραν τὴν πρὶν ἐκβαλοῦσα νῦν 
ἐς οἶχτον ἦλθες πυρὶ κατῃϑαλωμένης; 00 

A0. ἐκεῖσε πρῶτ᾽ ἄνελϑε᾽ κοινούσῃ λόγους 
καὶ συμπονήσεις ὃν ἐγὼ πρᾶξαι ϑέλω; 

ΠΟ. μάλιστ᾽" ἀτὰρ δὴ καὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν" 

πότερον ᾿“χαιῶν ἦλϑες εἵνεκ᾽ ἢ Φρυγῶν; 

A0. τοὺς μὲν πρὶν ἐχϑροὺς Τρῶας εὐφρᾶναι ϑέλω. 65 

στρατῷ δ᾽ ᾿Δχαιῶν νόστον ἐμβαλεῖν πικρόν. 
ΠΟ. τί δ᾽ ὧδε πηδᾶς ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλους τρόπους 

μισεῖς τε λίαν καὶ φιλεῖς ὃν ἂν τύχῃς; 

A0. οὐκ οἶσϑ᾽ ὑβρισϑεῖσάν μὲ καὶ ναοὺς ἐμούς: 

ΠΟ. οἶδ᾽, ἡνώἠ Αἴας εἷλκε Κασάνδραν βία. 10 

A0. κοὐδέν γ᾽ yov ἔπαϑεν οὐδ᾽ ἤκουσ᾽ ὕπο. 

IIO. καὶ μὴν ἔπερσάν γ᾽ Ἴλιον τῷ σῷ σϑένει. 
A0. τοιγάρ σφε σὺν σοὶ βούλομαι δρᾶσαι κακῶς. 

ΠΟ. ἕτοιμ᾽ ἃ βούλει τἀπ᾽ ἐμοῦ. δράσεις δὲ τί; 
AG. δύσνοστον αὐτοῖς νόστον ἐμβαλεῖν ϑέλω. 

IIO. ἐν γῇ μενόντων ἢ x«9' ἁλμυρὰν ἅλα; 

A0. ὅταν πρὸς οἴχους ναυστολῶσ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ἰλίου. 

καὶ Ζεὺς μὲν ὄμβρον καὶ χάλαξαν ἄσπετον 

πέμψει γνοφώδη τ᾽ αἰϑέρος φυσήματα, 

Qu -1 

52 μικρὸν P 53 ἠπίας mut. in ἠπίους Ν 55 κοινὸν ἀγ- 
γέλλεις P 57 ἕνεκ᾽ Ν, οὔνεχ᾽  coteri | £v" ἐβαίνομεν P 59 ἦ 
πόλεος] Burges, zov viv B, ἦπου νῦν Ν et scripto iv super óv C, 
jmov νυν P — 60 ἐς hie BC — 61 κοινούσῃ] Lenting, κοινώση libri 
62 χαὶ συνϑελήσεις O (συνϑελήσης C) 63 ϑέλω] xonfo Sybel, fort. 
ποϑῶ, cfr. Or. 141 64 obvsw ἦλθες P, ἦλϑες oUvew ceteri 68 & 
ἂν τύχοις C | τύχη P et Cyrill. c. Jul. V p. 175 A 10 εἷλε O, εἷλκε 
etiam Cyrillus 71 y om. BC 12 ἔπερσάν γ᾽] Victorius, ἔπερσάν 
v Ο, ἔπερσατ᾽ P 15 δύστηνον O Π0 μένουσιν P 718 χάλαξα P 

19 δνοφώδη Dindorf | ἐϑέρος φησήματα corr. in αἰϑέρος φυσήματα P 
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ἐμοὶ δὲ δώσειν φησὶ πῦρ κεραύνιον, 80 
βάλλειν ᾿“χαιοὺς ναῦς ve πιμπράναι πυρί. 

σὺ δ᾽ αὖ τὸ σὸν παράσχες Alyotov πόρον 
τρικυμίαις βρέμοντα καὶ δίναις ἁλός, 

πλῆσον δὲ νεκρῶν κοῖλον Εὐβοίας μυχόν, 

ὡς ἂν τὸ λοιπὸν τἄμ᾽ ἀνάκτορ᾽ εὖ σέβειν 85 
εἰδῶσ᾽ ᾿“χαιοὶ ϑεούς τε τοὺς ἄλλους σέβειν. 

ΠΟ. ἔσται τάδ᾽" ἡ χάρις γὰρ οὐ μακρῶν λόγων 

δεῖται ταράξω πέλαγος Αἰγαίας ἁλός. 

ἀκταὶ δὲ Μυκόνου Ζ]ἠἡλιοί τε χοιράδες 

Σκῦρός τε 4ijuvóg 9' αἱ Καφήρειοί τ᾽ ἄκραι 90 

πολλῶν ϑανόντων σώμαϑ᾽ ἕξουσιν νεκρῶν. 

ἀλλ᾽ ξρπ᾿ Ὄλυμπον καὶ κεραυνίους βολὰς 

λαβοῦσα πατρὸς ἔκ χερῶν καραδόκει, 

ὅταν στράτευμ᾽ ᾿Ζργεῖον ἐξιῇ κάλως. 
μῶρος δὲ ϑνητῶν ὅστις ἐχπορϑεῖ πόλεις, 95 
ναούς τε τύμβους O', ἱερὰ τῶν κεκμηκότων. 

ἐρημίᾳ δοὺς αὐτὸς ὥλεϑ᾽ ὕστερον. 

EKABH. 

ἄνα. δύσδαιμον, πεδόϑεν κεφαλήν, 

ἐπάειρε δέρην᾽ οὐκέτι Τροία 

τάδε καὶ βασιλῆς ἐσμεν Τροίας. 100 

μεταβαλλομένου δαίμονος ἀνέχου. 

πλεῖ κατὰ πορϑμόν. πλεῖ κατὰ δαίμονα, 

μηδὲ προσίστω πρῷραν βιότου 
πρὸς κῦμα πλέουσα τύχαισιν. 

αἰαῖ αἰαῖ. | 105 

80 φησὶ πῦρ κεραύνιον]) πῦρ κεραύνιον λέγει, schol. Lycophr. 382 
81 πυρί] φλογί Burges 82 πάρασχε O | δίναις ἁλός] δεινῷ σάλῳ 
E. B. England 85 εὐσεβεῖν libri 86 ϑεῶν τὲ τῶν ἄλλων σέβη 
Camper (malim £053) 89 μυκίνου Ο] fort. Ζ“ήλιχν 91 ἕξουσι ΟΡ 
94 '4oysiov] Canter, ἀργείων O.P | κάλος corr. in κάλως P 95 £x- 
πέρσας heiske 97 αὐτὸς ἀνταπώλετο Nauck, cfr. Hel. 106 98 χορ. 

praefixit P | δυσδαῖμον O | πεδόϑεν, cw super prius e scr., N | κεφαλά 
BN, cfr. schol. ὦ ἐκ ϑεῶν δυσδαίμων κεφαλὴ γεγονυῖα, unde variam 
sed vitiosam lectionem ϑεόϑεν κεφαλή monente Bartholdo elicuit 
E. Sehwartz 99 δέρην τ΄ Musgrave 100 xoó Bothe | βασιλεῖς 
libri 101 &voyoó Nauck 102 δαίμονα] πνεύματα F. Gu, Schmidt 
108 προσίσνῃ P ^ 105 EK. praefixit P 
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τί γὰρ οὐ πάρα μοι μελέᾳ στενάχειν, 
ἣ πατρὶς ἔρρει καὶ τέκνα καὶ πόσις; 
ὦ πολὺς ὄγκος συστελλόμενος 
προγόνων. ὡς οὐδὲν ἄρ᾽ ἦσϑα. 
τί μὲ χρὴ σιγᾶν; τί δὲ μὴ σιγᾶν; 110 
τί δὲ ϑρηνῆσαι:; 
δύστηνος ἐγὼ τῆς βαρυδαίμονος 
ἄρϑρων κλίσεως, ὡς διάκειμαι, 
νῶτ᾽ ἐν στερροῖς λέκτροισι ταϑεῖσ᾽. 
οἴμοι κεφαλῆς, οἴμοι κροτάφων 11 
πλευρῶν 9', ὥς μοι πόϑος εἴλίξαι 
καὶ διαδοῦναι νῶτον ἄκανϑάν v 
εἰς ἀμφοτέρους τοίχους μελέων 
ἐπὶ τοὺς αἰεὶ δακρύων ἐλέγους. | 
μοῦσα δὲ χαὕτη roig δυστήνοις 190 
ἄτας κελαδεῖν ἀχορεύτους. 

πρῶραι ναῶν ὠκεῖαι, 
A [d ^ f^ , làtov ἱερὰν oV κώπαις 

δι᾿ ἅλα πορφυροειδέα καὶ λιμένας 
Ἑλλάδος εὐόρμους - 125 
αὐλῶν παιᾶνι στυγνῷ 

y 3 3 -Ὕ συρίγγῶν v εὐφϑόγγων φωνᾷ 
βαίνουσαι πλεχτὰν Αἰγύπτου 

παιδείαν ἐξηρτήσασϑ᾽, 
αἰαῖ, Τροίας ἐν κόλποις 180 
τὰν Μενελάου μετανισόμεναι 
στυγνὰν ἄλοχον, Κάστορι λώβαν 

108 πολλὺς P | συστελλόμενος] Victorius, συστελλομένων ΟΡ 109 
ὡς om. C 111] δὲ μὴ ϑρηνῆσαι O 113 χλίσεως] Musgrave, κλισίας 
O, κλίσιος P | ἧς δὴ κεῖμαι Herwerden 114 στέρνοις Ῥ΄| ταϑεῖο᾽ H, 
ταϑεῖσα ΟΡ 119 ἐλέγχου P 120 καὐτὴ Ο post 120 collocat 119 
Bernhardy, fort. μοῦσα δὲ χαὕὔτη τοῖς δυστήνοις πιτύλοις αἰεὶ δακρύων 
ἐλέγους ἄτας κελαδεῖν ἀχορεύτους, cfr. Hipp. 1464 122 ναῶν] λιαῶν 
P | ὠκείαις Tyrrell 123 ἱερὸν O, ἱρὰν Lenting 123 sq. κώπαισι 
δι᾿ | ἅλα Kirchhoff 1594 πορφυρίδεα P | cfr. Hesych. δι᾽ ἅλα πορφυ- 
ροειδῆ᾽ διὰ τῆς μελαίνης ϑαλάσσης | λίμνας Hartung 125 sq. fort. 
λίμνας Ελλάδος εὐόρμους (G&xrkg» 127 εὐφώνων mut. in εὐφϑόγγων 
C, εὐφϑόγγῳ Aldina | φωνᾷ P, φωναῖς O 129 ἐξηρτήσασϑε OP 
181 μετανισόμεναι ΒΝ, μετανισσόμεναι ΟΡ 
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τῷ v Εὐρώτᾳ δυσκλείαν. 
ἃ σφάξει μὲν 
τὸν πεντήκοντ᾽ ἀροτῆρα τέκνων - 185 

Πρίαμον. ἐμέ τε μελέαν "Exdflav 
ἐς τάνδ᾽ ἐξώκειλ᾽ ἄταν. | 

ὥμοι ϑάκους οἵους ϑάσσω 

σκηναῖς ἐφέδρους ᾿᾽4γαμεμνονίαις. 

δούλα δ᾽ ἄγομαι γραῦς ἐξ οἴκων 140 

κουρᾷ ξυρήκει πενϑήρει 

κρᾶτ᾽ ἐχπορϑηϑεῖσ᾽ οἰκτρῶς. 

ἀλλ᾽. ὦ τῶν χαλκεγχέων Τρώων 
ἄλοχοι μέλεαι καὶ κόραι δύσνυμφοι. 
τύφεται Ἴλιον, αἰάξωμεν" 145 
μάτηρ δ᾽ ὡσεί τις πτανοῖς κλαγγὰν 

ὄρνισιν ὅπως ἐξάρξω ᾿γὼ 

μολπὰν οὐ τὰν αὐτὰν 

οἵαν ποτὲ δὴ 

σκήπτρῳ Πριάμου διερειδομένου 150 
ποδὸς ἀρχεχόρου πλαγαῖς Φρυγίαις 

εὐχόμποις ἐξῆρχον Osoug. 

HMIXOPION. 

"Exáfu, τί ϑροεῖς; τί δὲ ϑωύσσεις; stroph. 
ποῖ λόγος ἥκει; διὰ γὰρ μελάϑρων 

133 δυσκλείαν] Nauck, δύσχλειαν libri 180 τὸν] ὧν (vel ὧν) B, 
ὧν Ν 186 ἐμὲ τὰν μελέαν δ᾽ vel ἐμὲ δ᾽ αὖ μελέαν, ceteris deletis, 
Lenting 187 ἐς hic P 138 οἵους] o?c P 189 ἐφέδρους] Bothe, 
ἔφεδρος libri | Myeusuvovicig| Valckenaer (fort. Aycwsuvoviow), ἀγα- 
μεμνονείαις O.P 140 δοῦλ᾽ ἄγομαι O 141 ξυρήκει delet Burges | 
zevOajosu O, πενϑϑήρη P, cfr. schol. τὴν πενϑίμην κεφαλήν 142 £x- 
πορϑησεῖσ᾽ I| ἐκπορϑεῖσ᾽ αἰχτρῶς XN, fort. ἐκπορϑηϑεῖσ᾽ αἰκῶς 148 
χαλκεχέων ΒΝ 144 χαὶ om. N | δύσνυμφοι H, δύσνυμφαι OP | 
ἄλοχοι μέλεαι, μέλεαι κοῦραι καὶ δύσνυμφοι Hermann, ἄλοχοι u£Asot καὶ 
δύσνυμφοι Kirchhoff 145 αἰάξωμεν) Aldina, αἰάξομεν O.P 146 sq. 
μήτηρ P | τις om. O | ὄρνισιν ὅπως) ὄρνις Dindorf | uoAu&v ΒΝ zx 
super alterum q scr. ΒΝ | fort. μάτηρ δ᾽ ὡσεί τις πτανοῖς ὄρνις 
ἐξάρξω ᾽γὼ κλαγγὰν οὐ τὰν αὐτὰν, cfr. schol. καϑάπερ δὲ ὄρνισιν ἡ 
μήτηρ ἐξάρχει τὴν πτῆσιν, οὕτως κἀγὼ τὴν κλαγγὴν καὶ τὸν ϑρῆνον 
ἐξάρξω τὲς, 149 οἱἷἱάν ποτὲ DN ποτὲ delet Hartung 160 διερειδο- 
μένου] Herwerden, διερειδομένα hbri (0 ἐρειδομένα P) 151 παιδὸς 
O | ἀρχαιχόρου πληγαῖς P |fort. Φρυγίοις — 153 XO. libri, sed vid. ad 
v. 164 et cfr. schol. ad v. 166 λέγει πρὸς τὰς λοιπὰς τὰς ἔσω, ἵνα τὸ 

ἡμιχόριον ἐξέλϑῃ et ad v. 116 τὸ λοιπὸν ἡμιχόριον ἐξῆλϑεν 164 sq. ποῖ 
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ἄιον oixrove oUg οἰκτίξῃ. 15! 

διὰ δὲ στέρνων φόβος ἀίσσει 

Τρῳάσιν, «V τῶνδ᾽ οἴκων εἴσω 

δουλείαν αἰάξουσιν. 

ὧι 

EK. ᾧ τέκν᾽. ᾿Αργείων πρὸς ναῦς ἤδη 
κινεῖται κωπήρης χείρ. 160 

HMIX. o? ᾽γὼ τλάμων, τί 9£Aovo ; ἦ πού uw ἤδη 
ναυσϑλώσουσιν πατρίας ἐκ γᾶς; 

ΕΚ. οὐκ οἶδ᾽, εἰκάξω δ᾽ ἄταν. 

HMIX. ἰὼ ἰώ. 
μὠέλεαι μόχϑων ἐπακουσόμεναι 165 

Τρῳάδες, ἔξω κομίξεσϑ'᾽ οἴκων᾽ 

στέλλουσ᾽ ᾿4ργεῖοι νόστον. 
ΕΚ. & & | 

μή νύν μοι τὰν , 

ἐχβακχεύουσαν Κασάνδραν | 170 

πέμψητ᾽ ἔξω, 
αἰσχύναν ᾿Δργείοισιν, 
μαινάδ᾽, ἐπ᾽ ἄλγει δ᾽ ἀλγυνθῶ. 
[ἰὼ] Τροία Τροία δύσταν᾽. ἔρρεις. 
δύστανοι δ᾽ οἵ σ᾽ ἐκλείποντες 

καὶ ζῶντες καὶ δμαϑέντες. 1τῦ 

HMIXOPION. 

, οἴμοι. τρομερὰ σκηνὰς ἔλιπον antistr. 

τάσδ᾽ ᾿Δγαμέμνονος ἐπακουσομένα, 

λόγος ἥκει οὐ ἄιον oiw om. P | ἥκει mut. in ἵκει B | col μόγος ἥκει 
F. Gu. Schmidt 156 φόβος] fort. τάρβος, quod aspernatur Seidler 
158 αἰάξουσι P 109 ὦ τέκνον Hartung (τέκν᾽, deleto ὦ, olim Nauck, 
τέκνον Paley) ναῦς ἤδη] νόστον Wilamowitz 161 XO. O, nulla 
nota in P, corr. Musgrave | oZ ἐγὼ O | τλάμων P, μελέα O | μ᾽ ἤδη O, 
γε δὴ P, us δὴ H, τλάμων delet Kirchhoff, τί ϑέλουσ᾽ eicit Hartung, 
fort. οἱ ᾽γὼ τλάμων, τί 9flovo ; oU που ναυσϑλώσουσ᾽ ἐκ πατρίας ἐμὲ 
γᾶς 162 ναυσϑλώσουσι OP | πατρίας] Bothe, πατρῴας libri | ἐκ Ο, 
ἐπὶ P, unde ἀπὸ Aldina 168 EK. om. OP, habet H . 164 HMIX. 
O, XO. P 165 μόχϑον O | ἐπακουσέμεναι Ν 166 ἔξω κομίσασϑ᾽᾽ 
Aldiua, é&oouífsc9" Headlam 169 μή νύν] Hermann, μὴ νῦν OP 
170 βαχχεύουσαν Aldina | κασσάνδραν P 171 zéuwev P | ἔξω 
πέμψφητ᾽ Nauck | αἰσχύνην P | '4oystowiw] Heath, ἀργείοισι OP 
172 ἄλγεσι P | ἀλγυνθῶ ἰώ BN 173 io delevit Seidler 174 δύ- 
στανον P σὲ P ἐχλείποντες] Burges, ἐχλιπόντες O.P 176 XO P, 
vide ad v. 153 | τρομερὰς C | 111 ἐπακουσομέναν C, ἐκπευσομένα Nauck 
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βασίλεια, σέϑεν, μή μὲ κτείνειν 

δόξ᾽ ᾿Ζργείων κεῖται μελέαν, 

ἢ κατὰ πρύμνας ἤδη ναῦται 180 

στέλλονται κινεῖν κώπαο. 

EK. ὦ τέκνον, ὀρϑρεύου σὰν ψυχάν᾽ 

ἐχπληχϑεῖσ᾽ ἦλϑες poíxa. - 

ΗἩΜΙΧ. ἤδη τις ἔβα Δαναῶν κῆρυξ; 

τῷ πρόσκειμαι δούλα τλάμων; 18ὅ 

EK. ἐγγύς που κεῖσαι κλήρου. 

HMIX. ἰὼ ἰώ. 

τίς μ᾽ ᾿Δργείων ἢ Φϑιωτᾶν 

ἢ νησαίαν μ᾽ ἄξει χώραν 

δύστανον πόρσω Τροίας: 

ΕΚ. φεῦ φεῦ. | 190 

τῷ δ᾽ ἁ τλάμων 

ποῦ πᾷ γαίας δουλεύσω γραῦς, 

ὡς χκηφήν, ἁ 
δειλαία νεκροῦ μορφά, 

νεκύων ἀμενηνὸν ἄγαλμ᾽. ἢ 

τὰν παρὰ προϑύροις φυλακὰν κατέχουσ᾽ 

ἢ παίδων ϑρέπτειρ᾽, ἃ Τροίας 195 
ἀρχαγοὺς εἶχον τιμάς: 

XO. αἰαϊ αἰαῖ, οἵοις οἴκτοις stroph. 

τὰν σὰν λύμαν ἐἑξαιάζεις" 

οὐκ ᾿Ιδαίοις ἱστοῖς κερχίδα 

δινεύουσ᾽ ἐξαλλάξω. 200 

182 ὀρϑεύου C 183 XO. OP, om. Aldina | ἦλϑες] Hartung, 
ἦλϑον libri 184 HMIX. om. OP, praefixit Seidler — 185 τλάμον P 
186 κεῖται C — 187 HMIX.] Seidler, XO. OP | ante τίς Hecubae nota 
in P | us P | φϑιωτᾶν H, φϑιωτάν P, φϑιωτῶν Ὁ 188 fort. νη- 
σαίας vel potius νησαίου.. χώρας | μ᾽ ἄξει O, ἥξει P 189 πόρσω] 
Dindorf, πόρρω P, πρόσω ΒΝ, yo. πόρρω superscr. B? N, zoóco C 
190 personae notam om. O, XO. P 191 ποῦ πᾶ BC, ποῦ παῖ NP, 
ποῦ ποῦ Ald., fort. ποῦ 192 χηφήνα O, σχηφήν & P 193—5 
habet nihil nisi νεκύων ἀμενηνὰ | παρὰ προϑύροις | ἢ παίδων ϑρέπτη- 
ρας P 194 πάρά τε O, πὰρ olim Nauck 195 ϑέπτειρ᾽ ΒΝ 
197 EK. O | οἵοις] scripsi, ποίοις δ᾽ libri 198 ἐξετάξεις P 199 XO. 
O, EK. P | ἱστοῖς] Aldina, ἱστοῖσι OP 200 ἐξαλάξω ΒΝ, ἐξολολύξω 
Barthold 
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νέατον τεκέων σώματα λεύσσω. 
véarov: μόχϑους ἕξω κρείσσους. 
ἢ λέκτροις πλαϑεῖσ᾽ "EAAdvov: 
ἔρροι νὺξ αὕτα καὶ δαίμων 
ἢ Πειρήνας ὑδρευομένα 205 
πρόσπολος οἰχτρὰ σεμνῶν ὑδάτων [ἔσομαι]. 
τὰν κλεινὰν εἴθ᾽ ἔλθοιμεν 
Θησέως εὐδαίμονα χώραν. 
μὴ γὰρ δὴ δίναν γ᾽ Εὐρώτα, 210 
τὰν ἐχϑίσταν ϑεράπναν Ἑλένας. 
ἔνϑ᾽ ἀντάσω Μενέλᾳ δούλα. 
τῷ τᾶς Τροίας πορϑητᾷ. 

τὰν Πηνειοῦ σεμνὸν χώραν, antistr. 
 xouziü' Οὐλύμπου καλλίσταν. 215 

ΒΝ , , 2 5 ὄλβῳ βρίϑειν φάμαν ἤκουσ 
" 2 , εὐθαλεῖ τ᾽ εὐκαρπεία᾽ 

, , , M N 6 3 τάδε δεύτερά μοι μετὰ τὰν ἱερὰν 
Θησέως ξαϑέαν ἐλϑεῖν χώραν. 
καὶ τὰν Αἰτναίαν Ἡφαίστου 220 

, 3 /, , Φοινίκας ἀντήρη χώραν, 
Σικελῶν ὀρέων ματέρ᾽, ἀκούω 
καρύσσεσϑαι στεφάνοις ἀρετᾶς. 

, , 5 , - τὰν T ἀγχιστεύουσαν γᾶν 
Ἰονίῳ ναύτα πόντῳ, 295 
ἃν ὑγραίνει χκαλλιστεύων 

201 EK. B, haec nota erasa in N 901 56. νέατον] Seidler, νέα τοι libri — 202 μόχϑους δ᾽ Seidler 508 πλασϑεῖο᾽ ΒΝ 204 αὔτα] Seidler, αὐτὰ ΟΡ 205 ὑδρευομένα] J. Heiland, ὑδρευσομένα libri (ὑδρευσομένᾳ B, ἱδρευσομένα C) 206 οἰκτρὰ om. O | ἔσομαι delevit Hermann | πρόπολος σεμνῶν ὑδάτων ἔσομαι Dindorf 207 XO. P 210 EK. μὴ γὰρ £v δίνᾳ γ᾽ P 211 τᾶς ἐχϑίστας Hartung | ϑεράπαν ΒΝ, ϑεράπεναν corr. in ϑεράπαιναν P 212 μενελάου Ν 218 τῆς BC, om. N 215 κριπίδ᾽ D, xonzió ΝῚ ὀλύμπου P 216 ὄλβον P 217 εὐϑαλεῖ] εὐαλδεῖ Dobree | εὐκαρπείᾳ)] Burges, εὐκαρπίᾳ DN D, ἀχαρπία C 219 ἐλϑεῖν om. P 220 ἀτναίαν C et ut vid. B et ex αἰτναίαν rasura factum N 221 φοίνικας ΒΝ 223 χαρύσσεσϑε ΒΝ et fin. ε ex « correcto C, κηρύσσεσϑαι P | στεφάνοις c ἀρετὰς B 226 ναύται P | 'Ioviov λαίτματι πόντου Herwerden 226 τὰν Nauck | ὑδραίνει P 
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ὁ ξανϑὰν χαίταν πυρσαίνων 

Κρᾶϑις ξαϑέαις παγαῖσι τρέφων 
εὔανδρόν τ᾽ ὀλβίζων γᾶν. 

καὶ μὴν “αναῶν ὅδ᾽ ἀπὸ στρατιᾶς 280 

κῆρυξ νεοχμῶν μύϑων ταμίας 
στείχει ταχύπουν ἴχνος ἐξανύων. 

τί φέρει; τί λέγει; δοῦλαι γὰρ δὴ 

ΖΦωρίδος ἐσμὲν χϑονὸς ἤδη. 

TAAOTBIOX. 

"Exáfm, πυκνὰς γὰρ οἶσϑά μ᾽ ἐς Τροίαν ὁδοὺς 235 
ἐλθόντα κήρυκ᾽ ἐξ ᾿“χαιικοῦ στρατοῦ. 

[ἐγνωσμένος δὲ καὶ πάροιϑέ δοι, γύναι.] 
Ταλϑύβιος ἥκω καινὸν ἀγγελῶν λόγον. 

ΕΚ. τόδε [τόδε], φίλαι Τρῳάδες, ὃ φόβος ἦν πάλαι. 

ΤΑ. ἤδη κεκλήρωσϑ᾽, εἰ τόδ᾽ ἦν ὑμῖν φόβος. 240 
EK. αἰαῖ. τίν᾽ ἢ Θεσσαλίας πόλιν 

Φϑιάδος εἶπας ἢ Καδμείας y90vóe; 

TA. κατ᾽ ἄνδρ᾽ ἑκάστη κοὐχ ὁμοῦ λελόγχατε. 
ΕΚ. τίν᾽ ἄρα τίς ἔλαχε; τίνα πότμος εὐτυχὴς 

Ἰλιάδων μένει; 245 

TA. οἶδ᾽ ἀλλ᾽’ ἕκαστα πυνϑάνου, μὴ πάνϑ᾽ ὁμοῦ. 
EK. τοὐμὸν τίς ἄρ᾽ ἔλαχε τέκος, ἔννεπε, 

τλάμονα Κασάνδραν; 

297 πυρσαίνων, superscr. πυρσεύων ΒΝ, πυρσεύων, scripto ouv 
super εὖ C, πυρδεύων P 228 xocvgig P | fort. ζαϑέοις, cfr. 1075 | 
πηγαῖσι BN P 229 εὔδενδρον Ε΄. Gu. Schmidt | τ om. N 230 XO. 
OP 281 νεογμῶν ΡῈ 282. 4 nihil nisi verba ἐξανύων | δοῦλαι γὰρ 
δὴ | χϑονὸς ἤδη in fine versuum scripta initiis versuum vacuis relictis 
habet P 232 ἐξανύτων Porson 288 δοῦλαι γὰρ δὴ] fort. δουρι- 
ἄλωτοι 280 ἀχαιικοῦ Aldia] ἀχαΐκοῦ libri 281 ἐγνωσμένως 
BN πάροιϑεν O | versum delevit Dobree (loco versus Hec. 504 ponit 
R. Prinz) 238 καινὸν O, κοινὸν P | ἀγγελῶν H, ἀγγέλων mut. in 
ἀγγέλλων P, ἀγγέλων B, ἀγγέλλων C, ἀγγέλω Ν 239 alterum τόδε 
delevit Nauck | τρῳάδες P, γυναῖκες O 240 xsxAgoo0 ΒΝ, κε- 
μλήρωτ᾽ C | εἰς τόδ᾽ O | τόδ᾽ ἡμῖν φόβος C 241 τίνα P | πόλιν) - 
Hartung, σόλιν ἢ hbri 242 p καὶ O 248 λελόχατε Ν 2444 ἔλαχον 
P | εὐτυχὴς} fort. εὐμαρὴς 245 μένει] Hermann, μενεῖ O.P 246 
oi mut. in οἶδ᾽ B 241 ἄρ᾽ om. O | ἀρ᾽ ἔλαχε τέκος, ἔνεπε Kirch- 
hoff (ἔνεπε 1aàm Seidler) 248 χασσάνδραν P 

ΝΥΝ νυν νιν ν ον, Δ 
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TA. ἐξαίρετόν νιν ἔλαβεν ᾿“γαμέμνων ἄναξ. 

EK. ἢἣ τᾷ Μακεδαιμονίᾳ νύμφα δούλαν ; 250 
ἰώ μοί μοι. 

ΤΑ. οὔκ. ἀλλὰ λέκτρων σκότια νυμφευτήρια. 

EK. 13$ τὰν τοῦ Φοίβου παρϑένον, ἃ γέρας ὃ 
χρυσοκόμας ἔδωκ᾽ ἄλεκτρον Éfóav; 

TA. ἔρως ἐτόξευσ᾽ αὐτὸν ἐνθέου κόρης. 255 

EK. ῥῖπτε., véxvov, ξαϑέους 

κλῆδας καὶ ἀπὸ χροὸς 

| ἐνδυτῶν στεφέων ἱεροὺς στολμούς. 

ΤΑ. οὐ γὰρ μέγ᾽ αὐτῇ βασιλικῶν λέκτρων τυχεῖν: 

ΕΚ. τί δ᾽ ὃ νεοχμὸν ἀπ᾽ ἐμέϑεν ἐλάβετε τέκος [ποῦ μοι]; 260 
ΤΑ. Πολυξένην ἔλεξας, 3| τίν᾽ ἱστορεῖς: 

ΕΚ. ταύταν τῷ πάλος ἐξζευξεν; 

ΤΑ. τύμβῳ τέτακται προσπολεῖν ᾿Αχιλλέως. 

ΕΚ. ὥμοι ἐγώ" τάφῳ πρόσπολον ἐτεκόμαν. 265 
ἀτὰρ τίς ὅδ᾽ ἢ νόμος ἢ 

τί ϑέσμιον. ὦ φίλος. Ἑλλάνων; 
ΤΑ. εὐδαιμόνιξε παῖδα σήν" ἔχει καλῶς. 

ΕΚ. τί τόδ᾽ ἔλακες; God μοι ἀέλιον λεύσσει: 

ΤΑ. ἔχει πότμος νιν, ὥστ᾽ ἀπηλλάχϑαι πόνων. - 270 
EK. τί δ᾽ ἃ τοῦ χαλκεομήστορος Ἕκτορος δάμαρ, 

᾿ἀνδρομάχα τάλαινα, τίν᾽ ἔχει τύχαν; 
ΤΑ. καὶ τήνδ᾽ ᾿Αχιλλέως ἔλαβε παῖς ἐξαίρετον. 
ΕΚ. ἐγὼ δὲ τῷ πρόσπολος ἃ τριτοβάμονος χερὶ 21 

δευομένα βάχτρου γεραιῷ κάρᾳ; 
TA. ᾿Ιϑάκης Ὀδυσσεὺς ἔλαχ᾽ ἄναξ δούλην σ᾽ ἔχειν. 

σι 

249 ἄναξ) γέρας Nauck 260 ἢ ΒΝ super" ser. B?N | νύμφη 
P 254 ξόαν] Seidler, focv libri 255 χούρης ΒΝ 2517 χληΐδας 
P, κλειΐδας O, κλάδας 4. Stanley | καὶ om. C 259 αὐτὴ B, αὐτὴν H 

260 τί δ᾽ ὃ] Tyrwhitt, τί δὲ τὸ BC, τί δὲ τὸν NP | ἀπεμέϑεν BD, 
ἀπεϑέμεν NN | ἔλαβε Ν | ποῦ μοι delevit Dindorf 208 ταύτην Ο, 

. delet eum Burgesio Dindorf | ἔξευξε O 264 ἀχιλέως B 265 οἴμοι 
BN 266 ὅδ᾽ ἦν P 267 τί om. P 268 ἔχει mut. in ἔχειν B, 
ἔχειν ΟΝ 269 fort. ἔλακες ἔλακες; 2069 sq. delet E. Bruhn 210 
πόνων O, κακῶν 2171 ἁ] Dindorf, ἡ libri | χαλκεομήστορος} Burges, 
χαλκεομήτορος (), χαλκεομίτορος P 212 ἀνδρομάχη ΒΟΡ 218 xol 
τήνδ᾽ Ι ταύτην Herwerden 215 τριτοβάμονος P, τριβάμονος O | χερὶ 
H, χειρὶ OP 210 δευομένᾳ B, δουλευομένα Ν — ?2T1 "I9«xog Nauck | 
σ᾽ erasum in P | 
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EK. ὃ & 

ἄρασσε κρᾶτα κούριμον., 

&Ax' ὀνύχεσσι δίπτυχον παρειάν. 280 

ἰώ μοί μοι. 

μυσαρῷ δολίῳ λέλογχα φωτὶ δουλεύειν, 

πολεμίῳ δίκας. παρανόμῳ δάκει, 

ὃς πάντα τἀκεῖϑεν ἐνθάδ᾽ 285 

ἀντίπαλ᾽ αὖϑις ἐκεῖσε διπτύχῳ γλώσσα 
φίλα τὰ πρότερ᾽ ἄφιλα τιϑέμενος πάντων. 

yo&c9", ὦ Τρῳάδες, με. 

βέβακα δύσποτμος. οἴχομαι 

& τάλαινα, δυστυχεστάτῳ 290 
προσέπεσον κλήρω. x 

XO. τὸ μὲν σὸν οἶσϑα, πότνια, τὰς δ᾽ ἐμὰς τύχας 
“- 

τίς ἀρ’ ᾿Αχαιῶν ἢ τίς Ελλήνων ἔχει; 
TA. iv, ἐκκομίξειν δεῦρο Κασάνδραν χρεὼν 

ὅσον τάχιστα, δμῶες, ὡς στρατηλάτῃ 295 

ἐς χεῖρα δούς viv, εἶτα τὰς εἰληγμένας 

καὶ τοῖσιν ἄλλοις αἰχμαλωτίδων ἄγω. 

ἔα᾽ τί πεύκης ἔνδον αἴϑεται σέλας; 

πιμπρᾶσιν. ἢ τί δρῶσι, Τρωάδες μυχούς. 

ὡς ἐξάγεσϑαι τῆσδε μέλλουσαι χϑονὸς | 800 

πρὸς ΄4ργος, αὑτῶν τ᾽ ἐκπυροῦσι σώματα 

᾿δανεῖν ϑέλουσαι; κάρτα τοι τοὐλεύϑερον 

ἐν ταῖς τοιαύταις δυσλόφως φέρει κακά. 

280 ὀνύχεσι B.N P 282 δολίῳ τε Aldina 28 τἀκεῖσ ' 286 
ἀντίπαλ᾽ | fort. ἀνετίϑει πάλιν τ’ 281 φίλα τὰ πρότερ᾽ ἄφιλα] Seidler, 
ἄφιλα τὰ πρότερα φίλα OP | πάντως Bothe, fort. πάντα 288 γοᾶσϑέ 
u', ὦ Τρῳάδες Hartung 290 ἁ delet Seidler | & τάλαινα ἃ P 
291 προσέπεσα P, unde προσέπαισα Hermann, fort. προσέπταισθαι 292 
cóv om. C 293 τί .N | ἀρ᾽ H, ἄρ᾽ OP 294 κασάνδραν P «x«c- 
σάνδραν p 296 χεῖρας O | δούς νιν P, δῶμεν O | εἰληγμένας] Heath, 
εἰλεγμένας O.P 297 αἰχμαλωτίδας A£yo P 298 αἴϑεται P, ἵσταται, 
O, huc refert glossam Hes. αἰϑεται" καίεται λαμπρῶς Wesseling ratus 
verba Εὐριπίδης Τρῳάσιν glossae praecedenti αἰϑέρα᾽ ἐμπυρισμόν, ἀπὸ 
τοῦ αἴϑεσϑαι, quam quidem ad v. 1079 refert Alberti, adscripta ad 
hane spectare 300 μέλλουσι Ὁ 301 αὑτῶν] Brodeau, αὐτῶν OP | 
versum delet F. Gu. Schmidt 808 ταῖς τοιαύταις] scripsi, τοῖς τοιούτοις 
libri | κακά] fort. £vyóv 

WA 
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ἄνοιγ᾽ ἄνοιγε, μὴ τὸ ταῖσδε πρόσφορον, 

ἐχϑρὸν δ᾽ ᾿᾽Δ4χαιοῖς εἰς ἔμ᾽ αἰτίαν βάλῃ. 305 

EK. οὐκ ἔστιν, οὐ πιμπρᾶσιν, ἀλλὰ παῖς ἐμὴ 

μαινὰς ϑοάξει δεῦρο Κασάνδρα δρόμῳ. 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ. 

ἄνεχε. πάρεχε. φῶς φέρε" σέβω. φλέγω stroph. 

λαμπάσι τόδ᾽ ἱερόν. 
[Ὑμήν. ὦ Ὑμέναι᾽ ἄναξ.) ἰδοὺ ἰδού. 810 
μακάριος ὁ γαμέτας, 

*ok 

μακαρία δ᾽ ἐγὼ βασιλικοῖς λέκτροις 
κατ᾽ "4oyoe ἃ γαμουμένα. 

"Tuv, ὦ Tu£vqv ἄναξ. 
ἐπεὶ σύ. μᾶτερ, ἐπὶ δάκρυσι καὶ 315 

γόοισι τὸν ϑανόντα πατέρα πατρίδα τὲ 

φίλαν καταστένουσ᾽ ἔχεις. 

ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ γάμοις ἐμοῖς | 
ἀναφλέγω πυρὸς φῶς 820 

ἐς αὐγάν. ἐς αἴγλαν, 

διδοῦσ᾽, ὦ Ὑμέναιε, σοί, 

διδοῦσ᾽, ὦ ᾿Ἑκάτα, φάος, 
παρϑένων ἐπὶ λέχτροις ἃ νόμος ἔχει. 

πάλλε πόδ᾽ αἰϑέριον, ἄναγε χορόν, εὐᾶν εὐοῖ, antistr. 325 
ὡς ἐπὶ πατρὸς ἐμοῦ 

305 λάβη mut. in βάλη C 308 φέρε schol. Aristoph. Av. 1720 
(cfr. schol. ὡς πρός vive ποιεῖται τὸν λόγον δαδουχοῦντα), φέρω OP | 
post φλέγω interponit ex 310 ἰδοὺ ἰδού Hermann, scribendum autem 
ex Musgravi coniectura ἰοὺ ἰού 310 ὑμήν om. P ! ὦ ὑμὴν ὑμέναι᾽ 
O | versum delevit Hermann 311 μακάριος μὲν Hermann | post 311 
lacunam: (μακάριος ὅδε) statuit Hermann 812 βασιλικοῖς λέχτροις 
om. P 518 ἀγα μένα m. 1 scr. spiritum mutavit et in spatio vacuo 
μου scr. m. 3 in P, &yovuéve BN, &you£vo C 314 ὑμῖν oóu£vov P 

316 ϑανέντα B 319 ἐγὼ δ᾽ P, ἐγὼ τόδ᾽ O, fort. ἐγὼ δὲ τοῦτ᾽ 
321 εἰς αὐγάν, ἐς P, ἐς αὐγάν, ἐς ceteri 329 διδοῦσι om. P | σοὶ P, 
σύ O | post hune v. habent παρϑένων (παρϑένῳ P) ἐπὶ λέκτροις e 
v. 3924 OP 428 φάους P . 324 παρϑένων ἐπὶ λέκτροις om. O | & P 

325 πάλαι P | ἄναγε P, ἄνεχε O, ἄναγ᾽ ἄναγε Hermann | só&v, 
εὐοῖ] Aldina, εὖ ἂν εὖ οἵ (vel oi vel oi) libri (εὖ ἂν oi N) 

Euripides, Troades 2 
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μακαριωτάταις τύχαις. 

ὁ χορὸς ὅσιος, 

ἄγε σύ, Φοῖβέ, vvv: κατὰ σὸν ἕν δάφναις 

ἀνάκτορον ϑυηπολῶ, | 330 

"Tuv, ὦ Ὑμέναι᾽, Ὑμήν. 

χόρευε. μᾶτερ. ἄναγε, πόδα σὸν 

ἕλισσε τᾷδ᾽ ἐκεῖσε μετ᾽ ἐμέϑεν ποδῶν 

φέρουσα φιλτάταν βάσιν. 

βοάσατ᾽ εὖ τὸν Ὑμέναιον, ὦ, 335 
μακαρίαις ἀοιδαῖς 

ἰαχαῖς τὲ νύμφαν. 

iv, ὦ καλλίπεπλοι Φρυγῶν 
κόραι, μέλπετ᾽ ἐμῶν γάμων 

τὸν πεπρωμένον εὐνᾷ πόσιν ἐμέϑεν. 840 

ΧΟ. βασίλεια. βακχεύουσαν οὐ λήψῃ κόρην, 

μὴ κοῦφον ἄρῃ βῆμ᾽ ἐς Aoysíov στρατόν; 

ΕΚ. Ἥφαιστε, δαδουχεῖς μὲν ἐν γάμοις βροτῶν, 

ἀτὰρ λυγράν ys τήνδ᾽ ἀναιϑύσσεις φλόγα 
ἔξω τε μεγάλων ἐλπίδων. οἴμοι, τέκνον, 345 

ὡς οὐχ ὑπ᾽ αἰχμῆς σ᾽ οὐδ᾽ ὑπ᾽ ᾽Δργείου δορὸς 
γάμους γαμεῖσϑαι τούσδ᾽ ἐδόξαξόν ποτε. 

παράδος ἐμοὶ φῶς" οὐ yàg ὀρϑὰ πυρφορεῖς 

μαινὰς ϑοάξουσ᾽, οὐδέ σ᾽ αἱ τύχαι. τέκνον, 
ἐσωφρονήκασ᾽, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένεις. 350 

ἐσφέρετε πεύκας δάκρυά v ἀνταλλάξατε 

τοῖς τῆσδε μέλεσι, Τρῳάδες, γαμηλίοις. 

829 ἄγε] fort. ἄρχε, cfr. schol. ἡγοῦ σὺ τοῦ ϑυηπόλου (l τῇ 
ϑυηπόλῳ) | σοι O | νῦν OP 331 ὙὝμήν, o "Tuévov | Seidler, ὦ ὑμήν, 

c 
ὦ ὑμὴν (faetum ex i0 P, ὑμὴν o ὑμὴν O 339 χόρευε μᾶτερ 
χόρευ᾽ P | ἄναγε πόδα σὸν P, ἀναγέλασον O 333 τᾷδ᾽ 1 Scaliger, 
τάδ᾽ libri 884 φέρουσα corr. in φέρουσαι P 335 βάσατ᾽ εὖ P, 
βοάσατε O 336 fort. μακαρίοις 338 ὦ P, ἕξω Ὁ 341 schol. 
ταῦτά τινὲς τῷ Ταλθϑυβίῳ, τινὲς δὲ τῷ χορῷ ἐπιμερίξουσιν 842 ἄρῃ] 
seripsi, αἴρῃ libri (αἶρε .B) | ἐς hie libri 344 Avyodv τε O, πικράν 
ys P | ἀναιϑύσεις P 345 τέχνων ΒΝ — 346 σ᾽ om. libri, addidit 
Musgrave 350 ἐσωφρονήκασ᾽] σοφὴν ἔϑηχαν Hartung cl. frgm. 458, 
νενουδετήκασ᾽ MHerwerden, fort. ἐσωφρόνιξον | μενεῖς Ν᾽ 351 δάκρυα 
P, δάκρυσι O | ἀνταλλάξατε schol., ἀνταλλάσσετε libri (ἀνταλάσσατε AN) 
352 τοῖσδε P 

οὐ e Md 

T? NY 
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KA. μῆτερ, πύκχαξε κρᾶτ᾽ ἐμὸν νικηφόρον 
καὶ χαῖρε τοῖς ἐμοῖσι βασιλικοῖς γάμοις 

καὶ πέμπε. κἂν μὴ τἀμά σοι πρόϑυμά γ᾽ ἧ, 355 
ὥϑει βιαίως" εἰ γὰρ ἔστι “οξίας. 

Ἑλένης γαμεῖ μὲ δυσχερέστερον γάμον 
ὁ τῶν ᾿“χαιῶν κλεινὸς ᾿“γαμέμνων ἄναξ. 
κτενῶ γὰρ αὐτὸν κἀντιπορϑήσω δόμους 
ποινὰς ἀδελφῶν καὶ πατρὸς λαβοῦσ᾽ ἐμοῦ. 800 
ἀλλ᾽ αὔτ᾽ ἐάσω" πέλεκυν οὐχ ὑμνήσομεν, 
0g ἐς τράχηλον τὸν ἐμὸν εἶσι χἁτέρων, 
μητροχτόνους v' ἀγῶνας. oUc οὑμοὶ γάμοι 
ϑήσουσιν. οἴκων τ᾽ ᾿Δτρέως ἀνάστασιν᾽ 
πόλιν δὲ δείξω τήνδε μακαριωτέραν ᾿ 365 
ἢ τοὺς ᾿Δχαιούς, ἔνϑεος μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 
τοσόνδε γ᾽ ἔξω στήσομαι βακχευμάτων 
ot διὰ μίαν γυναῖχα καὶ μίαν Κύπριν 
ϑηρῶντες ξλένην μυρίους ἀπώλεσαν. 
ὃ 0i στρατηγὸς ὁ σοφὸς ἐχϑίστων ὕπερ 
τὰ φίλτατ᾽ ὥλεσ᾽, ἡδονὰς τὰς οἴχοϑεν 
τέκνων ἀδελφῷ δοὺς γυναικὸς εἵνεκα, 
καὶ ταῦϑ' ἑκούσης κοὐ βίᾳ λελῃσμένης. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀκτὰς ἤλυϑον Σικαμανδρίους, 
ἔϑνῃσκον., οὐ γῆς ὅρι᾽ ἀποστερούμενοι 315 
οὐδ᾽ ὑψίπυργον πατρίδ᾽ * οὺς δ᾽ "Apne ἕλοι, 
οὐ παῖδας εἶδον, οὐ δάμαρτος ἐν χεροῖν 
πέπλοις συνεστάλησαν, ἐν ξένῃ δὲ γῇ 

-—— -1 E 

" ^ ? N M Dur 3 7 5 κεῖνται. τὰ δ᾽ οἴκοι τοῖσδ᾽ ὅμοι᾽ ἐγίγνετο" 
χῆραί v' ἔϑνῃσκον, ot δ᾽ ἄπαιδες ἐν δόμοις 380 
ἄλλως τέκν᾽ ἐχκϑρέψαντες, οὐδὲ πρὸς τάφοις 

355 πέμπετε P | καὶ μὴ B.N καί w^, ἢν τἀμὰ μὴ πρόϑυμ᾽ ἔτ᾽ ἢ 
Heimsoeth 356 ὥϑει βιαίως P, ὥϑει αἰσίας O ΙΕ O, οὐ P 351 
δυσχερέστερον O, δυστυχέστερον P 361 ἀλλ᾽ αὔτ᾽] Musgrave, ἄλλά 
(vel ἄλλα) v' OP (in P m. 3 c inter α et v inseruit et ποινὰς super- 
seripsit) | ἡμνήσομαι P 262 fort. χἁτέρου 365—853 delet Wilamo- 

. Witz — 367 τοσόνδε δ᾽ ἐχτὸς schol. Or. 268 | versum delevi 868 κύπριν 
O, πόλιν P  ' 391 οὔνεκα vel οὔνεκα libri 316 ὑφίπυργον πατρίδ᾽] 
Lenting, ὑψιπύργου πατρίδος libri | ἕλοι superser. ἡ B, £ix superscr. 
oL. N 511 παῖδες P 378 δὲ τῇ P 319 ἐγίνετο O, ἐγένετο P 
ante 380 versum excidisse putat Matthiae 381 ἄλλως] Tyrwhitt, 
ἄλλοις libri | ἐϑρέψαντες P | τάφοις P, τάφους O 

9'k 
— 
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£69" ὅστις αὐτῶν αἷμα γῇ δωρήσεται. 
ἢ τοῦδ᾽ ἐπαίνου τὸ στράτευμ᾽ ἐπάξιον. 
σιγᾶν ἄμεινον τἀσχρά, μηδὲ μοῦσά μοι 

γένοιτ᾽ ἀοιδὸς ἥτις ὑμνήσει κακά. 385 
Τρῶες δὲ πρῶτον μέν, τὸ κάλλιστον κλέος, 

ὑπὲρ πάτρας ἔϑνῃσκον" οὺς δ᾽ ἕλοι δόρυ, 
νεκροί γ᾽ ἐς οἴκους φερόμενοι φίλων ὕπο 

ἐν γῇ πατρῴᾳ περιβολὰς εἶχον χϑονός., 
χερσὶν περισταλέντες ὧν ἐχρῆν ὕπο: 390 
ὅσοι δὲ μὴ ϑάνοιεν ἐν μάχῃ Φρυγῶν, 

ἀεὶ κατ᾽ ἦμαρ σὺν δάμαρτι καὶ τέκνοις 

Qxovv, ᾿Δχαιοῖς ὧν ἀπῆσαν ἡδοναί. 
τὰ δ᾽ "Exvogóg σοι λύπρ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει" 
δόξας ἀνὴρ ἄριστος οἴχεται ϑανών. 395 

καὶ τοῦτ᾽ yov ἵξις ἐξεργάξεται" 

εἰ δ᾽ ἦσαν οἴκοι. χρηστὸς ὧν ἐλάνϑανεν. 
Πάρις δ᾽ ἔγημε τὴν Διός" γήμας δὲ μή, 
δσιγώμενον τὸ κῆδος εἶχεν ἐν δόμοις. 
φεύγειν μὲν οὖν χρὴ πόλεμον ὅστις εὖ φρονεῖ" 400 
εἰ δ᾽ ἐς τόδ᾽ ἔλϑοι, στέφανος οὐκ αἰσχρὸς πόλει 
καλῶς ὀλέσϑαι. μὴ καλῶς δὲ δυσκλεές. 

ὧν εἵνεκ᾽ οὐ χρή, μῆτερ, οἰκτείρειν 66 γῆν, 
οὐ τἀμὰ λέκτρα τοὺς γὰρ ἐχϑίστους ἐμοὶ 

καὶ coi γάμοισι τοῖς ἐμοῖς διαφϑερῶ. 405 

XO. ὡς ἡδέως κακοῖσιν οἰκείοις γελᾶς 

μέλπεις 9' ἃ μέλπουσ᾽ οὐ σαφῆ δείξεις ἴσως. 

882 αὐτῶν P, αὐτοῖς O | αἷμα] fort. λουτρὰ 888 ἦ τοῦδ᾽] 
τοιοῦδ᾽ (γ6] καὶ τοῦδ᾽) Dobree 884 σιγᾶν δ᾽ Dobree 387 ἕλοι 
δόρυ P, ἄρης ἕλοι O 888 γ᾽ O, δ᾽ P | versum delet Dobree 390 
χεροὶ Ὁ 393 ἀπῆσαν P ὑπῆσαν p 395 δόξας] φανεὶς Christ. 
pat. 1656 396 τοῦτ᾽ P, ταῦτ᾽ Ο et Christ. pat. 1652 | ἕξις C, ἔξις 
BNP, ἧξις ἀντὶ τοῦ ἄφιξις. Εὐριπίδης Toocow Bekk. Anecd. I 99, 
γράφεται καὶ ἡ ̓ ρξις, ἵν᾽ ἡ ἡ ἔρξις καὶ ἡ πρᾶξις Schol, cfr. Hesych. 
ἵξις᾽ παρουσία, ἄφιξις 8917 ὧν ἐλάνϑανεν P et Christ. pat. 1658, 
ἔλαϑεν ἂν γεγώς O 398 δ᾽ P,v O 399 κῆδος CP, κῦδος BN — 
et Christ. pat. 1660 | εἶχεν P et Christ. pat., εἶδεν O  ' 400 οὖν om. 
BN 401 ἐς hic BCP | fort. στέφανος ἀπολέσϑαι καλῶς, versu 

proximo deleto 402 ὀρέγεσϑαι Ν | δυσχλεές P, δυσκλεής BC, δυ- 
σκλαιὴς Ν 403 οὔνεκ᾽ vel ovs! libri 404 οὐ Ο, ἢ P 400 
γελᾷς] fort. χλιδᾷς 

"Ld 

hs PAM 

Jac iP 

d deed at. 
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ΤΑ. εἰ μή 6 ᾿“πόλλων ἐξεβάκχευεν φρένας, 
οὔ τὰν ἀμισϑὶ τοὺς ἐμοὺς στρατηλάτας 
τοιαῖσδε φήμαις ἐξέπεμπες ἂν y9ovóg. 410 
ἀτὰρ τὰ σεμνὰ καὶ δοκήμασιν σοφὰ 
οὐδέν τι κρείσσω τῶν τὸ μηδὲν ἦν ἄρα. 
ó γὰρ μέγιστος τῶν Πανελλήνων ἄναξ, 
᾿Δτρέως φίλος παῖς, τῆσδ᾽ ἔρωτ᾽ ἐξαίρετον 
μαινάδος ὑπέστη" καὶ πένης μέν εἰμ ἐγώ, 415 
ἀτὰρ λέχος ys τῆσδ᾽ ἂν οὐκ ἐχτησάμην. 
καὶ σοῦ uév: οὐ γὰρ ἀρτίας ἔχεις φρένας" 
"Aoyei ὀνείδη καὶ Φρυγῶν ἐπαινέσεις 
ἀνέμοις φέρεσθαι παραδίδωμ᾽ * ἕπου δέ μοι 
πρὸς ναῦς, καλὸν νύμφευμα τῷ στρατηλάτῃ. 420 
σὺ δ᾽, ἡνίκ᾽ ἄν σὲ Aa«gríov χρήξῃ τόκος 
ἄγειν, ἕπεσϑαι" σώφρονος δ᾽ ἔσῃ λάτρις 
γυναικός, ὥς qao οἵ μολόντες Ἴλιον. 

ΚΑ. ἡ δεινὸς ὃ λάτρις. τί ποτ᾽ ἔχουσι τοὔνομα 
κήρυκες ἕν ἀπέχϑημα πάγκοινον βροτοῖς. 425 
of περὶ τυράννους καὶ πόλεις ὑπηρέται; 

σὺ τὴν ἐμὴν φὴς μητέρ᾽ εἰς Ὀδυσσέως 
ἥξειν μέλαϑρα; ποῦ δ᾽ ᾿Δπόλλωνος λόγοι. 
οἵ φασιν αὐτὴν εἰς ἔμ᾽ ἡρμενευμένοι 
αὐτοῦ ϑανεῖσϑαι; τἄλλα δ᾽ οὐχ ὀνειδιῶ. 480 
δύστηνος, οὐκ οἶδ᾽ οἷά viv μένει παϑεῖν᾽" 
ὡς χρυσὸς αὐτῷ τἀμὰ καὶ Φρυγῶν κακὰ 
δόξει ποτ᾽ εἶναι. δέκα γὰρ ἐχπλήσας ἔτη 
πρὸς τοῖσιν ἐνθ άϑ᾽, ἵξεται μόνος πάτραν 

οὗ δὴ στενὸν δίαυλον ᾧκισται πέτρας 435 
δεινὴ Χάρυβδις, ὠμοβρώς τ᾽ ὀρειβάτης 

408 ἐξεβάχχευε ΒΝ, ἐξεβάκχευσε C 409 οὔ τὰν] Lenting, 
οὐχ ἂν O, οὔκουν P 411 δοκήμασι O P, δοκήμασιν 412 χρείσσων 
P | ἄρα ex ἄγαν factum in B 415 μὲν om. N 417 σοῦ] Her- 
mann, coi libri 421 ἡνίκ᾽ ἄν P, "v x&v B, ἢν κἄν N, οὖν xv 
oU C | λαερτίου P | χρήξει BN, χρήξοι P 422 ἔπεσϑαι O, φέρεσϑαι P 

429 ἡνρμηνευμένοι vel ἡυρμηνευμένοι P 431 μιν C 488 δόξει] 
δείξει C | ἐχπλήσας O, ἀντλήσας P 434 ἤξεται corr. in ἵξεται P | 
post hunc v. nonnulla excidisse monuit Heath 435 στενών C | 
ᾧκισται P, ᾧπιστα O | πέρας P 486 ὠμοβρώς v ὀρειβάτης} Scaliger, 



22 ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

Κύκλωψ, ΔΛιγυστίς 0' ἡ συῶν μορφώτρια 
Κίρκη, ϑαλάσσης 9" ἁλμυρᾶς ναυάγια, 

λωτοῦ τ᾽ ἔρωτες, “Πλίου 9' ἁγναὶ βόες, 

«v σάρκα φωνήεσσαν &&ovoív ποτε, 440 
πικρὰν Ὁδυσσεῖ γῆρυν. ὡς δὲ συντέμω, 
ξῶν εἶσ᾽ ἐς “Διδου κἀκφυγὼν λίμνης ὕδωρ 
κάκ᾽ ἐν δόμοισι μυρί᾽ εὑρήσει μολών. 

ἀλλὰ γὰρ τί τοὺς Ὀδυσσέως ἐξακοντίζω πόνους; 

στεῖχ᾽ ὕπως τάχιστ᾽ * ἐν Ai0ov νυμφίῳ γημώμεϑα. 44 

1j κακὸς κακῶς ταφήσῃ νυκτός, οὐκ ἐν ἡμέρα, 

ὦ δοκῶν δεμνόν τι πράσσειν, Ζαναϊδῶν στρατηλάτα. 

κἀμέ τοι νεκρὸν φάραγγες γυμνάδ᾽ ἐχβεβλημένην 

ὕδατι χειμάρρῳ ῥέουσαι νυμφίου πέλας τάφου 

ϑηρσὶ δώσουσιν δάσασϑαι, τὴν AnóAAovog λάτριν. 450 

ὦ στέφη τοῦ φιλτάτου μοι ϑεῶν, ἀγάλματ᾽ εὔια, 
/ ? 2 / 2c / r3 / 30 9 ΄ 

χαίρετ᾽  ἑκλελοιφ΄ ἑορτάς, αἷς πάροιϑ' ἡγαλλόμην. 

iv ἀπ’ ἐμοῦ χρωτὸς σπαραγμοῖς, ὡς ἔτ᾽ οὖσ᾽ ἁγνὴ χρόα 
δῶ ϑοαῖς αὔραις φέρεσϑαί σοι τάδ᾽. ὦ μαντεῖ ἄναξ. 
ποῦ σκάφος τὸ τοῦ στρατηγοῦ; ποῖ ποτ᾽ ἐμβαίνειν μὲ χρή: 

οὐκέτ᾽ ἂν φϑάνοις ἂν αὔραν ἱστίοις καραδοκῶν, 450 
ὡς μίαν τριῶν ᾿Ερινὺν τῆσδέ μ᾽ ἐξάξων χϑονός. 

χαῖρέ μοι, μῆτερ, δακρύσῃς μηδέν" ὦ φίλη πατρίς 

οἵ τὲ γῆς ἔνερϑ'᾽ ἀδελφοὶ χὼ τεκὼν ἡμᾶς πατήρ, ' 
οὐ μακρὰν δέξεσϑέ μ᾽" ἥξω δ᾽ ἐς νεκροὺς νικηφόρος 460 
καὶ δόμους πέρσασ᾽ ᾿Δτρειδῶν., ὧν ἀπωλόμεσϑ' ὕπο. 

ὠμοβροστορειβάτης P, ὠμόφρων ἐπιστάτης O, cfr. Hesych. χάρυβδις 
ὠμόβροτος: ἡ ἀναπινομένη ϑάλασσα 481 9' ἡ] χ᾽ ἡ C μορφάτρια P 

488 ὃ᾽ ἁλμυρᾶς C.N, 8᾽ ἁλμηρᾶς D, δ᾽ ἁλμυρὰ P 489 9" ἔρωτες 
iMov P 440 φονήξσσαν P φωνήξσσαν p, φωνήξσαν B | ἕξουσιν] 
Kirchhoff, ἥσουσι vel 46ovcw libri 441 δὴ P | συντεμῶ P, συνδέτω 
N 442 ζῶν εἶσ’ H, ζῶν εἷς P £àv sio p, £àv BN, καὶ ξῶν C | Gov 
P, ἄδην O (qv ex ov fecit B) 444 τὰ P τί p | ὀδυσέως B | ἐξαντίξω 
O | πόνους] fort. λόγους 445 ἐν] J. Heiland, ἐς libri | γημώμεϑα P, 
γαμώμεϑα Ὁ 441 πράττειν P, forb. πράξειν | στρατηλάτα P, ἀρχη- 
γέτα Ὁ 448 τι C | νεκρῶν DB, νεκρὸς .N | γυμνάν 9" P — 450 δώσουσι 
OP 42 ἐκλέλοιπα δ᾽ O 4 ποῦ P, ποῖ Ο] τὸ om. C | τοῦ στρα- 
τηγοῦ] τῶν ᾿ἀτρειδῶν Cic. ad Att. VIL 8, 5 | ποῖ ποτ᾽ C, ποί ποτ΄ P, 
ποῦ ποτ᾽ B, ποῦ v ΝῚ ποτ᾽] πόδ᾽ Elmsley | us om. Ρ 457 ἐρινὴν ut 
videtur B, ἐριννῦν C, ἐρινὺν corr. in ἐριννὺν Ν 458 δακρύσῃς P. 
δακρύση O 459 yó B, καὶ ὁ P | ὑμᾶς C 4060 μακρὰν P, μαχρὰ 
O|14£&o P, ἥκω O 461 &zoAous)" (c ex o4 facto) P 
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XO. Ἑκάβης γεραιᾶς φύλακες. οὐ δεδόρκατε 

δέσποιναν dg ἄναυδος ἐς πέδον πίτνει; 

οὐκ ἀντιλήψεσϑ'᾽; ἢ μεϑήσετ᾽, ὦ κακαί, 
γραῖαν πεσοῦσαν ; αἴρετ᾽ εἰς ὀρϑὸν δέμας. 465 

EK. ἐᾶτέ uw οὕτω" φίλα và μὴ φίλ᾽, ὦ κόραι" 

κεῖσϑαι πεσοῦσαν᾽ πτωμάτων γὰρ ἄξια 

πάσχω τὲ καὶ πέπονθα κἄτι πείσομαι. 

ὦ ϑεοί: κακοὺς μὲν ἀνακαλῶ τοὺς συμμάχους, 

ὅμως δ᾽ ἔχει τι σχῆμα κικλήσκειν ϑεούς, 410 
ὅταν τις ἡμῶν δυστυχῆ λάβῃ τύχην. 

πρῶτον μὲν οὖν μοι τἀγάϑ'᾽ ἐξᾷσαι φίλον" 
τοῖς γὰρ κλύουσι πλείον᾽ οἶκτον ἐμβαλῶ. 
ἢ μὲν τύραννος κἀς τύρανν᾽ ἐγημάμην, 
κἀνταῦϑ'᾽ ἀριστεύοντ᾽ ἐγεινάμην τέκνα, 415 

- οὐχ ἀριϑμὸν ἄλλως, ἀλλ᾽ ὑπερτάτους Φρυγῶν" 
οὐ Τρῳὰς οὐδ᾽ Ἑλληνὶς οὐδὲ βάρβαρος 
γυνὴ τεκοῦσα χομπάδειεν ἄν ποτε. 

κἀκεῖνά τ᾽ εἶδον δορὶ πεσόνϑ᾽ ᾿Ελληνικῷ 
τρίχας τ᾽ ἐτμήϑην τάσδε πρὸς τύμβοις νεκρῶν, 480 
καὶ τὸν φυτουργὸν Πρίαμον οὐκ ἄλλων πάρα 

κλύουσ᾽ ἔκλαυσα, τοῖσδε δ᾽ εἶδον ὄμμασιν 
αὐτὴ κατασφαγέντ᾽ ἐφ᾽ ἑρκείῳ πυρᾷ, 
πόλιν 4$" ἁλοῦσαν. ἃς δ᾽ ἔϑρεψα παρϑένους 
ἐς ἀξίωμα νυμφίων ἐξαίρετον, 485 

462 γηραιᾶς IN 463 ἐς hic BC | πέδον O, ἄδην P | πιτνεῖ 
libri 464 ἀντιλήψετ᾽ Ο | μεϑήσεσϑ᾽ P 465 fort. ἄρατ᾽ | δέμας O, 
πάλιν P 466 οὕτω] Bothe, οὔτοι libri, οὔτι Christ. pat. 1034 
468 καὶ ἔτι P 471 λάχῃ Naber 412 φίλον] δέον Christ. pat. 535 

473 vot D, τοὶ .N | κλύουσι] scripsi, κακοῖσι libri et Christ. pat. 536 
(πρὸς γὰρ κακοῖσι Apsimnes rhet. I p. 405 Sp.) 474 ἦ μὲν τύραννος] 
Elmsley, ἦμεν (5 μὲν ΝῚ τύραννοι libri, ἤμην τύραννος Apsines p. 394 

(ἤμην ἄνανδρος Christ. pat. 537) | κεὶς libri | τύρανν᾽ O, EUR PUR P 
ς in v mut. p 415 éyswóunv P A76 οὔκουν ἀριυϑμὸν, omisso 
ἄλλως, C | ἀλλ᾽ om. BN 471 οὐ τοιάδ᾽ οὔϑ'᾽ ᾿Ελληνὶς οὔτε Weil, 
fort. τοιαῦτα δ᾽ οὔϑ᾽ ᾿Ελληνὶς οὔτε, αὖ 417 sq. delet Dindorf 419 καὶ 
ταῦτ᾽ ἐπεῖδον Apsines, fort. κἀκεῖν᾽ ἐπεῖδον et in v. proximo τρίχας δ᾽ 

480 7 P, δ᾽ O | τάσδε] fort. τῶνδε | τύμβον P | versum om. 
Apsines 482 ἤκουον, ἀλλὰ τοῖσδ᾽ ἐπεῖδον ὄμμασι Apsines | τοῖσδ᾽ 
εἶδον P 488 αὐτὰ NN | ἑρκίο P ἑρκείω p, ἑρκίῳ O | ἑρκείου Διός 
Apsines, qui subiungit Androm. 401, unde Ἑρκείου πυρᾷ Lenting 
484 πόλιν ϑανοῦσαν P 485 νυμφίον ΒΝ 
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ἄλλοισι ϑρέψασ᾽ ix χερῶν ἀφῃρέϑην. 
κοὔτ᾽ ἐξ ἐκείνων ἐλπὶς ὡς ὀφϑήσομαι, 

2D, 255 / 9 LES μὴν , 
αὐτὴ v ἐκείνας OUXET Ὀψομαι TOTE. 

τὸ λοίσϑιον δέ, ϑροιγκὸς ἀϑλίων κακῶν, 
δούλη γυνὴ γραῦς ᾿Ελλάδ᾽ εἰσαφίξομαι. 490 
κι 2473 M / -w 2 , 
ἃ δ᾽ ἐστὶ γήρᾳ τῷδ ἀσυμφορώτατα, 

τούτοις μὲ προσϑήσουσιν, ἢ ϑυρῶν λάτριν 

κλῇδας φυλάσσειν, τὴν τεκοῦσαν "Exvoga, 

ἢ σιτοποιεῖν, κἀν πέδῳ κοίτας ἔχειν 
δυσοῖσι νώτοις βασιλικῶν ἐκ δεμνίων, 495 

τρυχηρὰ περὶ vovyuoov εἱμένην χρόα 

πέπλων λακίσματ᾽, ἀδόκιμ᾽ ὀλβίοις ἔχειν. 
9102 Ἁ , V , D rr 

οἱ ᾽γὼ τάλαινα. διὰ γάμον μιᾶς ἕνα 

γυναικὸς οἵων ἔτυχον ὧν vs τεύξομαι. 
ὦ τέκνον, ὦ σύμβακχε Κασάνδρα ϑεοῖς. 500 

er 2! " e ΞΔ: οἵαις ἔλυσας συμφοραῖς ἅγνευμα σόν. 

σύ v', ὦ τάλαινα, ποῦ ποτ᾽ εἶ, Πολυξένη; 

ὡς οὔτε μ᾽ ἄρσην οὔτε ϑήλεια σπορὰ 

πολλῶν γενομένων τὴν τάλαιναν ὠφελεῖ. | 

ví δῆτά μ᾽ ὀρϑοῦτ᾽; ἐλπίδων ποίων ὕπο: 505 
ἄγετε τὸν ἁβρὸν δήποτ᾽ ἐν Τροίᾳ πόδα, 

νῦν δ᾽ ὄντα δοῦλον. στιβάδα πρὸς χαμαιπετῆ 
πέτρινά τε κρήδεμν᾽, ὡς πεσοῦσ᾽ ἀποφϑαρῶ 

δακρύοις καταξανϑεῖσα. τῶν δ᾽ εὐδαιμόνων 

μηδένα νομίζετ᾽ εὐτυχεῖν, πρὶν ἂν ϑάνῃ. ὅ10 

ΧΟ. ἀμφί μοι Ἴλιον, ὦ stroph. 

Μοῦσα. καινῶν ὕμνων - 

ἄεισον ἕν δακρύοις 

480 ἄλλως ἔϑρεψα κάκ Burges | χειρῶν ΒΝ 489 ϑριγγὸς P, 
fort. $guyxóv 490 ἑλλάδ᾽ εἰσαφίξομαν O, εἰσαφίξομαι IP δόμους 

superscr. p (i. e. εἰς δόμους ἀφίξομαι) 491 τῷδε συμφορώτατα P 
493 κληΐδας mut. in κλῇδας P, κλείδας O | φυλάττειν ΒΝ, φυλά C | 
vexotcov 9" C 494 καὶ πέδῳ (s ex aha ht. fecit p) P 496 vov- 
χηλὸν εἱμένη P 4091 πλακίσματ᾽ C | versus suspectus 498 οἱ (vel 
oi) ἐγὼ OP | γάμων P 500 σὺ βάκχε κασάνδρα (κασσάνδρα p) P 
506 «voov P ἁβρὸν p 507 χαμανπετῇ DP, χαμερπτῇ BON, χαμερπῇ 
C 508 κρήδεμν᾽] δέμνι᾽ Dobree | &zxog (89 add. p) «oó P ^ 509 fort. 
καταυανϑεῖσα, ctr. Hipp. 274 510 ϑάνη (q factum ex or) P 513 
ἐν δακρύοις] δαχκρύουσ᾽ Kirchhoff, fort, σὺν ϑρήνοις 
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ὠδὰν ἐπικήδειον" L τ 
νῦν γὰρ μέλος ἐς Τροίαν 515 

ἰαχήσω, 

τετραβάμονος ὡς ὑπ᾽ ἀπήνας 

᾿Τργείων ὀλόμαν τάλαινα δοριάλωτος,. 
ὅτ᾽ ἔλιπον ἵππον οὐράνια 
βοέμοντα χρυσεοφάλαρον ἔνοπλον 520 

ἐν πύλαις "Ayouot* 
ἀνὰ δ᾽ ἐβόασεν λεὼς 

Τρῳάδος ἀπὸ πέτρας σταϑείς" 
4 

, $ iv, ὦ πεπαυμένοι πόνων, 

τόδ᾽ ἱερὸν ἀνάγετε ξόανον 525 

᾿Ιλιάδι 4]ιογενεὶ κόρα. 

τίς οὐκ ἔβα νεανίδων. 

τίς οὐ γεραιὸς ἐκ δόμων; 

κεχαρμένοι δ᾽ ἀοιδαῖς 
δόλιον ἔσχον ἄταν. ὅ80 

πᾶσα δὲ γέννα Φρυγῶν antistr. 
πρὸς πύλας ὡρμάϑη. | 

πεύχᾳ £v οὐρείᾳ 

ξεστὸν λόχον ᾿Ζργείων 

σι e σι καὶ Ζαρδανίας ἄταν 

ϑεᾷ δώσων 

χάριν ἄξζυγος ἀμβροτοπώλου᾽" 

κλωστοῦ δ᾽ ἀμφιβόλοις λίνοιο ναὸς ὡσεὶ 

- ὅ14 ἐπικήδειον] ut habet schol. ad v. 511, Barnes, ἐπιτήδειον 
libri, efr. Hesych. ἐπικήδειον: ἐπιϑανάτιον 515 ἐς hic O 516 
ἰαχήσω (ic ex ic ut videtur corr. p) P, fort. ἀχήσγω 4511 ἀπήνης P 
518 ὀλόμαν!] Musgrave, ὀλοίμαν libri | δωριάλωτος Β 519 ἔλειπον 
BN 520 χρυσοφάλαρον Seidler 522 ἐβόασεν H, ἐβόασε OP, cfr. 
Hesych. ἀνὰ δ᾽ ἐβόασ᾽ ὃ λεώς" ἀνεβόησε δὲ ὁ λαός 523 ὁ τρῳάδος 
P | πέτρας] fort. σκοπᾶς 525 τόδε N | ἱρὸν P | ἄγετε O | ξοάνων P 

527 fort. τίς δ᾽ νεανιῶν Bothe, fort. vscvi&v 528 γεραιὸν mut. 
in γεραιὸς B 533 πευκάεντ᾽ οὔρειον Fix, fort. πυκάεντ᾽ οὔρειον 
(ὄρειον Kirchhoff) | οὐρανεία C 534 λόχων P 536 ϑεᾷ] Aldina, 
ϑέα OP i.e. ϑέᾳ, cfr. schol ϑεασόμενος | fort. ϑεᾶς ϑήσων (i. 6. 
ἀναϑήσων) 537 χάριν] Aldina, καὶ χάριν libri | ἀμβροτοπώλου] Mus- 
grave (auctore Barnesio), ἀμβρότα (ἄμβροτα C) πώλου (πάλου ΝῚ O, 
ἀμβρῶτα πόλου P 538 λίνοιο] Bothe, λίνοισι libri (λίνοι C), cfr. 
schol. χλωστοῦ λίνου ἀμφιβόλοις | ὡσεὶ] Matthiae, ὡς εἰς O, ὡς P, cfr. 
schol. καϑάπερ 
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σκάφος κελαινὸν εἰς ἔἕδρανα 

λάινα δάπεδά τε φόνια πατρίδι 540 

Παλλάδος ϑέσαν ϑεᾶς. | : 

ἐπὶ δὲ πόνῳ καὶ χαρᾷ 
νύχιον ἐπεὶ κνέφας παρῆν, 
“έίβυς vs λωτὸς ἐκτύπει 

Φρύγιά vs μέλεα, παρϑένοι δ᾽ 545 
ἀέριον ἀνὰ xgóvov ποδῶν 
βοὰν ἔμελπον εὔφρον᾽, ἕν 
δόμοις δὲ παμφαὲς σέλας 

πυρὺς μέλαιναν αἴγλαν 

ἔδωκεν ὕπνῳ. 550 

3 EN N N 3 , 
ἐγὼ δὲ τὰν ὀρεστέραν 

τότ᾽ ἀμφὶ μέλαϑρα παρϑένον 
Zug κόραν [;Ζρτεμιν] ἐμελπόμαν 

χοροῖσι" φοινία δ᾽ ἀνὰ 555 
πτόλιν βοὰ κατεῖχε lleo- 

γάμων ἕδρας" βρέφη δὲ φίλι- 

α περὶ πέπλους ἔβαλλε μα- 

τοὶ χεῖρας ἐπτοημένας᾽ 

λόχου δ᾽ ἐξέβαιν᾽ ἴρης, 560 

κόρας ἔργα Παλλάδος. 

σφαγαὶ δ᾽ ἀμφιβώμιοι 

Φρυγῶν, ἔν ve δεμνίοις 

καρατόμος ἐρημία 

νεανίδων στέφανον ἔφερεν 565 

᾿Βλλάδι xovgoroógo, 

Φρυγῶν δὲ πατρίδι πένϑοο. 

540 πέδα C | τε φόνια] Aldina, τε φοίνια P, τε φοίνια τε ΒΝ, 
φοίνιά τε C, φόνιά vs lemma scholii — 542 ἐπὶ P, ἐν O ὅ48 νύχτε- 
ρον Bothe | ἐπεὶ] Reiske, ἐπὶ libri 546 fort. αἰϑέριον, cfr. 325 
541 βοὰν] Burges, βοάν τ᾽ libri | ἐνὶ O 549 αἴγλαν] ἀχλὺν Bothe 
550 ἀπεδίωκε vvxróg Heimsoeth (ἀπεδίωκεν Hermann) 554 Ἄρτεμιν 
delevit Seidler 556 χατεῖχεν P 557 ϑήλια superscr. gi C 558 
περὶ πλέκους (l1. e. περιπλέκουσ᾽) C | ἔβαλλε Ν, ἔβαλε mut. in ἔβαλλε D, 
ἔβαλε CP |umncol O, μοὶ P, ματρὶ Aldina 560 ἐξέβαινΣν OP 562 
ἀμφὶ βωμοῖσιν P 564 καρατόμος DP, καράτομος O 565 νεανιῶν 
Bothe, fort. νεανιᾶν 566 κουροτρόφω P, κουροτρόφον O, fort. νικη- 
φόρον 567 δὲ om. P | πένϑη P 
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"Ex, λεύσσεις τήνδ᾽ ᾿ἀνδρομάχην 
ξενικοῖς ἐπ᾽ ὕχοις πορϑμευομένην; 

παρὰ δ᾽ εἰρεσίᾳ μαστῶν ἕπεται ὅτο 
φίλος ᾿Ζστυάναξ, “Ἕκτορος ἵνις. 

ποῖ zov ἀπήνης νώτοισι φέρῃ; 
δύστηνε γύναι, πάρεδρος χαλκέοις 

"Exvogog ὕπλοις σκύλοις τὲ Φρυγῶν 

δοριϑηράτοις, 

οἷσιν ᾿Αχιλλέως παῖς Φϑιώτης 57 

στέψει ναοὺς ἀπὸ Τροίας; 

Qt 

AN. ᾿Δ4χαιοὶ δεσπόται μ᾽ ἄγουσιν. stroph. 

EK. got | AN. τί παιᾶν᾽ ἐμῶν στενάξεις 

EK. αἰαῖ. AN. τόνδ᾽ ἀλγέων 
ΕΚ. ὦ Ζεῦ. 4Ν. καὶ συμφορᾶς; 580 

EK. τέκεα, AN. πρίν mov ἦμεν. 

EK. βέβακ᾽ ὄλβος, βέβακε Ve antistr. 

AN. τλάμων. EK. ἐμῶν τ᾽ εὐγένεια παίδων. 

AN. φεῦ φεῦ. ΕΚ. φεῦ δῆτ᾽ ἐμῶν 
AN. κακῶν. ΕΚ. οἰκτρὰ τύχα 585 

AN. πόλεος. EK. ἃ καπνοῦται. 

AN. μόλοις, ὦ πόσις, μοι, stroph. 

EK. βοᾷς τὸν παρ᾽ “ἫἯιδα 
παῖδ᾽ ἐμόν. ὦ μελέα. 

AN. σᾶς δάμαρτος ἄλκαρ. | 590 

EK. σύ v, ὦ λῦμ᾽ ᾿Δχαιῶν antistr. 

568 4o. praefixit B, quy. N 572 £x. praefigunt. O P, delevit 
Kirchhoff — 573 δύστηνε] Dindorf, δύστανε libri 575 ἀχιλέως BN | 
Φϑιώτης]} Dindorf, φϑιώτας libri 578 ὦμοι] Seidler (οἴμοι Burges), 
io μοί μοι libri, cfr. schol. ἐπειδὴ εἶπεν οἴμοι κτὲ. | ἐμῶν] Jacobs et 
Hermann, ἐμὸν [101] 579 αἰαῖ] Burges, αἷ «t «t «i libri | τόνδ᾽] 
Jacobs et Hermann, τῶνδ᾽ libri 580 ὦ] Seidler, ἰὼ libri 581 τέκνα 
mut. in τέχεα P 589 p£fpox' | Burges, βέβακεν ΟΡ | pépows] βέβηκε IN 

585 τλᾶμον C, τλήμων P ὅ84ά φεῦ δῆτ᾽, ἐμᾶς τ᾿ Hermann 585 
AN. om. Ὁ | sand ὦμοι Dindorf | EK. P, AN. O | οἰκτρὰ] Durges, 
oixvoc ys libuü, λαμπρὰ Hermann 586 AN. P, EK. O | πόλεος] 
Burges, πόλεως libi| EK. P, AN. O | καπνοῦτα Ν ὅδ] AN. om. ΟἹ 
μόλις N P | πόσις] Burges, πόσι vel ποσί libri — 588 τί βοᾷς C [“4ιδᾳ] 
Seidler, ἅδη 10 ^ 591 EK. om. O σύ τε ὦ P 
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AN. τέκνων δέ ποϑ' ἁμῶν 
πρεσβυγενὲς Πρίαμε. 

ΕΚ. κοίμισαί μ᾽ ἐς “Διδου. 
ΑΝ. οἵδε πόϑοι μεγάλοι" σχέτλια τάδε πάσχομεν ἄλγη, stroph. 

οἰχομένας πόλεως, ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται —— 596 

δυσφροσύναισι ϑεῶν, ὅτε σὸς γόνος ἔκφυγεν "Auav, 

ὃς λεχέων στυγερῶν χάριν ὥλεσε πέργαμα Τροίας. 
αἱματόεντα δὲ ϑεᾶ παρὰ Παλλάδι σώματα νεκρῶν 

γυψὶ φέρειν τέταται" ζυγὰ δ᾽ ἤνυσε δούλια Τροία. 600 

EK. ὦ πατρὶς ὦ μελέα, κατερειπομέναν σε δακρύω" antistr. 
νῦν τέλος οἰχτρὸν δρᾷς" καὶ ἐμὸν δόμον ἔνϑ' ἐλοχεύϑην. 

ὦ τέκν᾽, ἔρημος πόλις μάτηρ ἀπολείπεται ὑμῶν 
οἷος ἰάλεμος οἷά τε πένϑη ς 

δάκρυά τ᾽ ἐκ δακρύων καταλείβεται 605 

ἁμετέροισι δόμοισιν. ὃ ϑανὼν δ᾽ ἐπι- | 

λάϑεται ἀλγέων ἀδάκρυτος. 

. ΧΟ. ὡς ἡδὺ δάκρυα τοῖς κακῶς πεπραγόδι 

ϑρήνων τ᾽ ὀδυρμοὶ μοῦσά 9' ἣ λύπας ἔχει. 

AN. ὦ μῆτερ ἀνδρός, ὅς ποτ᾽ Agys(ov δορὶ 610 

πλείστους διώλεσ᾽, Ἕκχτορος, τάδ᾽ εἰσορᾷς; 

ΕΚ. ὁρῶ τὰ τῶν ϑεῶν, ὡς τὰ μὲν πυργοῦσ᾽ ἄνω 

τὸ μηδὲν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ᾽ ἀπώλεσαν. 

599 AN. et 594 EK. om. libri, praescripsit Kirchhoff δ92 δέποϑ'᾽ 
P, δέσποϑ᾽ O | forb. τεκὼν δὴ πόσιν μον — 594 κοίμισσαι C, κοίμισε P, 
κόμισαι BN μ᾽ εἰς O, use sig P 595—600 Andromachae, 601—607 
Hecubae tribuit Seidler, XO. ante οἵδε OP, AN. BN," EK. P ante 
σχέτλια, 596 XO. ante οἰχομένας et EK. ante ἐπὶ P, 597 XO. ante 

. δυσφροσύναισι P, 601 EK. OP, 602 XO. ante νῦν et EK. ante καὶ 
OP, 603 AN. et 604 EK. P 595 σχέτλι᾽ αἱ τάδε Hermann, σχετλι- 
ὦώτατα Nauck, σχέτλι᾽ ὡς τάδε Kirchhoff 596 χεῖται P, κεῖνται Ὁ 

597 ὅτε O, ὁ δὲ P | ἔκφυγεν] Aldina, ἔφυγεν ΟΡ | ἄδην ΒΝ 600 
τέταχται Ο | δούλεια O 601 κατερειπομέναν] Jacobs, καταλειπομέναν 
BN, καταλιπομέναν C, καταλειπομένα P 602 καὶ ἐγὼ δόμων P | 
ὁρᾷς καὶ ἐμοῦ δόμου C. Dusche, fort. ὁρᾷ καὶ ἐμὸς δόμος (ἐμὸς δόμος 
etiam Herwerden) 608 ὦ τέκν᾽, ἔρημα πολίσματ᾽, ἔρζημα δὲ δώματα 
πατρός» Nauck 604 fort. ὧν ἀπολείπεται οἷος ἰάλεμος οἷά τὲ πένϑη 
605 τ᾽] fort. δ᾽ 606 sq. ἁμετέροισι. δόμοις (sic Burges). ὃ ϑανὼν δ᾽ 
ἐπιλάϑεται ἀλγέων Seidler et Dobree, fort. ἁμετέροισι δόμοισι. μόνος 
δ᾽ ὁ ϑανὼν ἀδάκλρυτος 608 πεπραγόσι O, πεπονθόσι P et Stob. ἢ. 
122, 4 609 9" ἃ O 610 ὕπποτ᾽ D, ὁππότ᾽ Ν et priore z ex alia 
litera facto C 618 τὸ] Elmsley, τὰ libri | ἁπώλεσα ἢ 

OU UUUNMKSUMUERORTNRRERHRRRRERRRRE 
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AN. ἀγόμεϑα λεία σὺν τέκνῳ, τὸ δ᾽ εὐγενὲς 
ἐς δοῦλον ἥκει. μεταβολὰς τοσάσδ᾽ ἔχον. 615 

EK. τὸ τῆς ἀνάγκης δεινόν" ἄρτι κἀπ᾽ ἐμοῦ 
βέβηκ᾽ ἀποσπασϑεῖσα Κασάνδρα βίᾳ. 

ΑΝ. φεῦ φεῦ" 

ἄλλος τις Αἴας, ὡς ἔοικε, δεύτερος 
παιδὸς πέφηνε σῆς" νοσεῖς δὲ χἅτερα. 

ΕΚ. ὧν γ᾽ οὔτε μέτρον οὔτ᾽ ἀριϑμὸς ἔστι μοι" 620 
καχῷ xcxóv γὰρ εἰς ἅμιλλαν ἔρχεται. 

AN. τέϑνηκέ σοι παῖς πρὸς τάφῳ Πολυξένη 
σφαγεῖσ᾽ ᾿Αχιλλέως, δῶρον ἀψύχῳ νεκρῷ. 

EK. οἱ ᾽γὼ τάλαινα. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ Ó μοι πάλαι 
Ταλθύβιος αἴνιγμ᾽ οὐ σαφῶς εἶπεν σαφές. 62 σι 

ΑΝ. εἶδόν νιν αὐτὴ κἀποβᾶσα τῶνδ᾽ ὄχων 
ἔκρυψα πέπλοις κἀπεκοψάμην νεκρόν. 

EK. αἰαῖ, τέκνον, σῶν ἀνοσίων προσφαγμάτων" 
αἰαῖ μάλ᾽ αὖϑις, ὡς κακῶς διόλλυσαι. 

AN. ὄλωλεν ὡς ὄλωλεν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐμοῦ 080 
ξώσης γ᾽ ὄλωλεν εὐτυχεστέρῳ πότμῳ. 

EK. οὐ ταὐτόν, ὦ παῖ, τῷ βλέπειν τὸ κατϑανεῖν" 
τὸ μὲν γὰρ οὐδέν, τῷ δ᾽ ἔνεισιν ἐλπίδες. 

AN. [ὦ μῆτερ ὦ τεκοῦσα, κάλλιστον λόγον] 
ἄκουσον, ὥς σοι τέρψιν ἐμβαλῶ φρενί. 635 
τὸ μὴ γενέσϑαι τῷ ϑανεῖν ἴσον λέγω, 
τοῦ ξῆν δὲ λυπρῶς κρεῖσσόν ἐστι κατϑανεῖν. 
[ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν τῶν κακῶν ἠσϑημένος"} 
0 δ᾽ εὐτυχήσας ἐς τὸ δυστυχὲς πεσὼν 
ψυχὴν ἀλᾶται τῆς πάροιϑ᾽ εὐπραξίας. 640 
κείνη δ᾽ ὁμοίως ὥσπερ οὐκ ἰδοῦσα φῶς 

615 τοσάσδ᾽ P, τοιάσδ᾽ O 617 κασσάνδρα p, κασάνδρας Ν 620 ἐστί τις Christ. pat. 41 621 κακῷ κακῶν P 623 ἀχιλέως B 624 oi ἐγὼ BN, οἱ (oi) ἐγὼ CP | τοῦτ᾽ CP, τοῦ BN | ἐκεῖν᾽ ὃ] Fix, é£xsivo libri 625 εἶπε O 626 αὐτὴ κἀποβᾶσα CP, αὐτὴν ἀποβᾶσα ΒΝ 621 νεκρῷ Ge. Schmid 628 τέκνων BN | zQoc- σφαγμάτων BN 632 τὸ βλέπειν ΒΝ 688 ἄνειιν Ν 634 quem om. P, delevit Matthiae (Stob. fl. 120, 1 exhibet 635 sq., Dindorf delet 
634 sq.) 635 oig σοι vel ᾧ σοι Seidler | ἐμβαλῶ Ῥ et Stobaeus, ἐμ- βάλω ὦ 638 delevi | ἡσϑημένος P ἠσϑημένος p 641 ἐκείνη ΒΝ, 
᾿κείνη C | ὥσπερ ΟἹ, ὡς ΒΝ, schol. ὥσπερ μὴ ἰδοῦσα 

- 
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τέϑνηκε κοὐδὲν οἶδε τῶν αὑτῆς κακῶν. 
ἐγὼ δὲ τοξεύσασα τῆς εὐδοξίας 

λαχοῦσα πλεῖστον τῆς τύχης ἡμάρτανον. 

€ γὰρ γυναιξὶ σώφρον᾽ ἔσϑ᾽ ηὑρημένα, 645 
ταῦτ᾽ ἐξεμόχϑουν "Exvogog κατὰ στέγας. 
πρῶτον μέν, ἔνϑα κἂν προσῇ κἂν μὴ προσῇ 

ψόγος γυναιξίν, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐφέλκεται 

κακῶς ἀκούειν, ἥτις οὐκ ἔνδον μένει, 

τούτου παρεῖδα πόϑον ἔμιμνον ἐν δόμοις 650 

ἔσω τε μελάϑρων κομψὰ ϑηλειῶν ἔπη 

οὐκ εἰσεφριέμην, τὸν δὲ νοῦν διδάσκαλον 

οἴκοθεν ἔχουσα χρηστὸν ἐξήρκουν ἐμοί. 

γλώσσης vs σιγὴν ὄμμα 8᾽ ἥσυχον πόσει 

παρεῖχον ἤδη δ᾽ &ui χρῆν νικᾶν πόσιν, 655 

κείνῳ vs νίκην ὧν ἐχρῆν παριέναι. 
καὶ τῶνδε κληδὼν ἐς στράτευμ᾽ ᾿Δχαιικὸν 
ἐλϑοῦσ᾽ ἀπώλεσέν μ᾽" ἐπεὶ γὰρ ἡρέϑην. 
᾿Αχιλλέως us παῖς ἐβουλήϑη λαβεῖν 

δάμαρτα" δουλεύσω δ᾽ ἐν αὐϑεντῶν δόμοις. 660 

κεὶ uiv παρώσασ᾽ Ἕκτορος φίλον κάρα 
πρὸς τὸν παρόντα πόσιν ἀναπτύξω φρένα, 

κακὴ φανοῦμαι τῷ ϑανόντι" τόνδε δ᾽ αὖ 
στυγοῦσ᾽ ἐμαυτῆς δεσπόταις μισήσομαι. 
καίτοι λέγουσιν ὡς μί εὐφρόνη χαλᾷ 665 

τὸ δυσμενὲς γυναικὸς εἰς ἀνδρὸς λέχος" 

ἀπέπτυσ᾽ αὐτήν, ἥτις ἄνδρα τὸν πάρος 

καινοῖσι λέκτροις ἀποβαλοῦσ᾽ ἄλλον φιλεῖ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ πῶλος ἥτις ἂν διαξυγῇ 
τῆς συντραφείσης. ῥαδίως ἕλκει ζυγόν. 610 

καίτοι τὸ ϑηριῶδες ἄφϑογγόν τ᾽ ἔφυ 

042 τέϑνηκ᾽ οὐδὲν C, κέκευϑε κοὐδὲν F. Gu. Schmidt 644 
πλεῖστον] ex schol. ἐγὼ... κατὰ τὸ πλεῖστον τῆς τύχης ἥμαρτον Hartung, 
πλεῖον libri 04 γυναικὶ Christ. pat. 538 | εὑρημένα hbri θ47--ὔθ 
delet Seidler 647 ἔνϑα) οὖν γε Christ. pat. 541 651 εἴσω τε P, 
sioo O | ϑηλειῶν δ᾽ Christ. pat. 545 652 εἰσεφριέμην] Nauck, 
εἰσεφρούμην libri — 655 ἤδη] Heath, ἤδειν libri | Gus. χρῆν P, Cus χρὴ 
BN, ἅμ᾽ ἐχρῆν Cp 657 ἀχαϊκὸν libri, corr. Aldina 658 ἀπώλεσέ 
B 659 ἀχιλέως Db 665 sq. post 668 collocat C. Busche 610 

ἕλκει P, ἔλξει O 671sq. delendi videntur n 

| 
| 
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ξυνέσει v! ἄχρηστον τῇ φύσει τε λείπεται. 
σὲ δ᾽, ὦ φίλ᾽ Ἕκτορ, εἶχον ἄνδρ᾽ ἀρκοῦντά (οι 
ξυνξσει γένει πλούτῳ τε κἀνδρείᾳ μέγαν" 
ἀκήρατον δέ μ᾽ ἐκ πατρὸς λαβὼν δόμων 615 
πρῶτος τὸ παρϑένειον ἐξεύξω λέχος. 
καὶ νῦν ὕλωλας μὲν σύ. ναυσϑλοῦμαι δ᾽ ἐγὼ 
πρὸς ᾿Ελλάδ᾽ αἰχμάλωτος ἐς δοῦλον ξυγόν. 
ἂρ᾽ οὐκ ἐλάσσων τῶν ἐμῶν ἔχειν κακῶν 
Πολυξένης ὄλεθρος, ἣν καταστένεις: 080 
ἐμοὶ γὰρ οὐδ᾽ ὃ πᾶσι λείπεται, βοοτοῖς 
ξύνεστιν ἐλπίς. οὐδὲ κλέπτομαι φρένας 
πράξειν τι κεδνόν" ἡδὺ δ’ ἐστὶ καὶ δοκεῖν. 

ΧΟ. ἐς ταὐτὸν ἥκεις συμφορᾶς" ϑρηνοῦσα δὲ 
᾿ τὸ σὸν διδάσκεις u' ἔνϑα πημάτων κυρῶ. 685 

EK. αὐτὴ uiv οὔπω ναὺς εἰσέβην σκάφος. 
γραφῇ δ᾽ ἰδοῦσα καὶ κλύουσ᾽ ἐπίσταμαι. 
ναύταις γὰρ ἢν μὲν μέτριος ἢ χειμὼν φέρειν. 
προϑυμίαν ἔχουσι σωϑῆναι πόνων, 
ὃ μὲν παρ᾽ οἴαχ᾽, ὃ δ᾽ ἐπὶ λαίφεσιν βεβώς, 690 
ὃ δ᾽ ἄντλον εἴργων ναός" ἢν δ᾽ ὑπερβάλῃ 
πολὺς ταραχϑεὶς πόντος, ἐνδόντες τύχῃ 
παρεῖσαν αὑτοὺς κυμάτων δραμήμασιν. 
οὕτω δὲ κἀγὼ πόλλ᾽ ἔχουσα πήματα 
ἄφϑογγός εἰμι καὶ παρεῖσ᾽ ἐῶ στόμα" 695 
νικᾷ γὰρ oóx ϑεῶν us δύστηνος κλύδων. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη παῖ, τὰς μὲν Ἕχτορος τύχας 
ἕασον᾽ οὐ μὴ δάκρυά vw σώσῃ τὰ σά: 
τίμα δὲ τὸν παρόντα δεσπότην σέϑεν, 
φίλον διδοῦσα δέλεαρ ἀνδρὶ σῶν τρόπων. 700 
κἂν δρᾷς τάδ᾽, ἐς τὸ κοινὸν εὐφρανεῖς φίλους 

672 φύση B 674 καὶ ἀνδρείᾳ P, κἀνδρείᾳ Cp, καὶ ἀνδρείαν ΒΝ 615 δόμον B 616 παρϑένϊτον BN 619 ἐλάσσων] scripsi, ἐλάσσω libri| ἔχει P — 680 ὄλεϑρος P, ὄλεϑρον O 688 ἕξειν τι κεδνόν Christ. pat. 593 (cfr. Soph. Ai. 663) 687 γραφὴν O | κλαίουσ᾽ C — 690 λαίφεσιν H, λαίφεσι O P et Christ. pat. 626 691 νηὸς O 692 ἐνδόντες φορᾷ Christ. pat. 698 698 παρῆσαν C, παρῆκαν Christ. pat. 629 | αὐτοὺς BNP et Christ. pat. | δραμήμασιν]} scripsi, δρομήμασιν libri 695 παρεῖσ᾽ ἐῶ] fort. παρειμένηῃ 696 οὔκ ΝΡ, οὐκ BC 698 οὐ μὴ.. σώσῃ P, οὐ γὰρ.. σώσει O, fort, οὔ νιν δάκρυ᾽ ἀναστήσει 101 φίλος O 
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καὶ παῖδα τόνδε παιδὸς ἐκϑρέψειας v . 

Τροίᾳ μέγιστον ὠφέλημ᾽, ἵν᾽ εἴ ποτε 
ἐξ οὗ γενόμενοι παῖδες Ἴλιον πάλιν 

κατοικίσειαν, καὶ πόλις γένοιτ᾽ ἔτι. τοῦ 
ἀλλ᾽ ἐκ λόγου γὰρ ἄλλος ἐκβαίνει λόγος. 

τίν᾽ αὖ δέδορκα τόνδ᾽ ᾿4χαιικὸν λάτριν 
στείχοντα καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων; 

TAAGTBIO, ^ 

Φρυγῶν ἀρίστου πρίν zo)" Exrogos δάμαρ, 

ἡ μὲ στυγήσῃς" οὐχ ἑκὼν γὰρ ἀγγελῶ 110 

ΖΙαναῶν vs κοινὰ Πελοπιδῶν τ᾽ ἀγγέλματα. 

AN. τί δ᾽ ἔστιν; ὥς μοι φροιμίων ἄρχῃ κακῶν. 

TA. ἐδοξε τόνδε παῖδα᾽ πῶς εἴπω λόγον; 

AN. μῶν οὐ τὸν αὐτὸν δεσπότην ἡμῖν ἔχειν ; 

TA. οὐδεὶς ᾿Δχαιῶν τοῦδε δεσπόδει ποτέ. τί 

AN. ἀλλ᾽ ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ λείψανον Φρυγῶν λιπεῖν; 

TA. οὐκ οἶδ᾽ ὕπως σοι ῥαδίως εἴπω κακά. - 

AN. ἐπήνεσ᾽ αἰδῶ. πλὴν ἐὰν λέγῃς καλά. 

Qx 

TA. κτενοῦσι σὸν παῖδ᾽. ὡς πύϑῃ κακὸν μέγα. 
AN. οἴμοι. γάμων τόδ᾽ ὡς κλύω usitfov κακόν. 720 
TA. νικᾷ δ᾽ Ὀδυσσεὺς ἐν Πανέλλησιν λέγων. 
AN. αἰαὶ μάλ᾽" οὐ γὰρ μέτρια πάσχομεν κακά. 
ΤΑ. λέξας ἀρίστου παῖδα μὴ τρέφειν πατρός. 

AN. τοιαῦτα νικήσειξ τῶν αὑτοῦ πέρι. 

TA. ῥῖψαι δὲ πύργων δεῖν σφε Τρωικῶν ἄπο. τοῦ 

103—105 delet Dindorf 708 τροίας P  ὠφέλιμ᾽ N | ὠφέλημ᾽ 
εἶναί ποτε Nauck 104 ἐκ σοῦ... παῖδες ὕστερον πάλιν O 0 κατ- 
οικίσειαν P et mut. in χκατοικήσειαν B, κατοικήσειαν C.N. | ἔτι] fort. 
ἔτ ἄν ποὸ ἀλλ᾽ om. N | 707 &yoauxóv p, ἀχαϊκὸν ceteri 708 cfr. 
Med. 210 | καινὸν καινῶν p 109 schol. μήποτε οὐχ ὃ Ταλϑύβιος, 
ἀλλ᾽ ἄλλος τις ταῦτα λέγει. καὶ γὰρ οὐ λάτριν, ἀλλ᾽ ὀνομαστὶ Ταλϑύβιον 
καλεῖν εἴωϑεν, οἷν. 1787 | &oíovt P ἀρίστου p 710 μὴ ᾽μὲ Nauck | 
ob9' P | "11 δαναῶν δὲ P | καινὰ R. Prinz | τ΄ om. P | τ᾽ &yy£Auoce] 
fort. τε δόγματα | versum delet Wilamowitz ^ 712 ἀρχὴ 113 λόγον] 
forb. τέλος 114- 111 et 720—723 personarum notas praefixit m. 2 
in B (puncta praefixerat m. 1) 716 αὐτὸν P | λυπεῖν mut. in λιπεῖν P 

118 καλά p, κακά OP 719 κτείνουσι P | τὸν παῖδ᾽ O παῖδα P 
120 γάμων] κακῶν Burges Τ21 πανέλλησι B.N P 124 sq. personarum 
notas om. bN 124 τὸν αὐτοῦ DB N (αὐτοῦ etiam P) 125 δεῖν] 
Jacobs, δεῖ libri 

B 

3 
4 
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ἀλλ᾽ ὃς γενέσϑω, καὶ σοφωτέρα φανῇ" 
μήτ᾽ ἀντέχου τοῦδ᾽, εὐγενῶς δ᾽ ἄλγει κακοῖς. 
(ἦτε σϑένουσα μηδὲν ἰσχύειν δόκει. 
ἔχεις γὰρ ἀλκὴν οὐδαμῇ. σκοπεῖν δὲ χρή" 
πόλις v' ὄλωλε καὶ πόσις, κρατῇ δὲ σύ, 780 
ἡμεῖς δὲ πρὸς γυναῖχα μάρνασϑαι μίαν 

οἷοί τε. τούτων εἵνεκ᾽ οὐ μάχης ἐρᾶν 
οὐδ᾽ αἰσχρὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπίφϑονόν σε δρᾶν, 
οὐδ᾽ αὖ σ᾽ ᾿4χαιοῖς βούλομαι ῥίπτειν ἀράς. 
εἰ γάρ τι λέξεις ᾧ χολώσεται στρατός. 135 
οὔτ᾽ ἂν ταφείη παῖς ὅδ᾽ οὔτ᾽ οἴκτου τύχοι. 
σιγῶσα δ᾽ εὖ τε τὰς τύχας κεκτημένη 
τὸν τοῦδε νεκρὸν οὐκ ἄϑαπτον ἂν λίποις 
αὐτή v' ᾿Δχαιῶν πρευμενεστέρων τύχοις. 

AN. ὦ φίλτατ᾽, ὦ περισσὰ τιμηϑεὶς τέκνον, 740 
ϑανῇ πρὸς ἐχϑρῶν μητέρ᾽ ἀϑλίαν λιπών. 
ἣ τοῦ πατρὸς δέ σ᾽ εὐγένει᾽ ἀποκτενεῖ, 
ἣ τοῖσιν ἄλλοις γίγνεται σωτηρία, 
τὸ δ᾽ ἐσθλὸν οὐχ ἐς καιρὸν ἦλϑε σοὶ πατρός. 
ὦ λέκτρα τἀμὰ δυστυχῆ τε καὶ γάμοι. 
οἷς ἦλϑον ἐς μέλαϑρον Ἕχκτορός ποτε. 
οὐ σφάγιον υἱὸν “Ζ]αναΐδαις τέξουσ᾽ ἐμόν, 
ἀλλ᾽ ὡς τύραννον ᾿᾽4σιάδος πολυσπόρου. 

παῖ, δακρύεις; αἰσϑάνῃ κακῶν σέϑεν; 
τί μου δέδραξαι χερσὶ κἀντέχῃ πέπλων. τῦρ 
νεοσσὸς ὡσεὶ πτέρυγας ἐσπίτνων ἐμάς; 

-1 T Cx 

8: 

128 ἰσχύειν P, ἰσχύσειν O 181 δὲ O, vs P 731 sq. ἡμῖν cs 
πῶς... οἷόν τε; Nauck 132 οὔνεκ᾽ vel οὔνεκ᾽ libri 133 δρᾶν O, 
χρή P 134 οὐδ᾽] Hartung, οὔτ᾽ libri | ἀχαιοῖς P, ἀχαιῶν O | ῥιπτεῖν 
P 135 ó C, ὧν BNP 736 ταφοίη P | παῖς ὅδ᾽ οὔτ᾽ P, παῖς 
οὐδ᾽ O | οἶκτος ἔχοι P οἴκτου τύχοι p | τύη ΒΝ 7181 ταῖς τύχαις 
κεχρημένη Hartung 138 λοιποις P λιποις p 139 πλευμενεστέρων 
P πρευμενεστέρων p 140. τιμηϑεὶς] τιϑεὶς Ν 141 ἐχϑρῶν (s ex 
αι ut videtur correcto) P 742 sq. delet Nauck, cfr. Hipp. 1390 et 
fragm. 58, 2 142 ἀποκτενεῖ P et Christ. pat. 1515 (ἀποκχτένει), 
ἀπώλεσεν O 148 τοῖς ἄλλοισι C | γίνεται ΟΡ 145 καὶ γάμοι] fort. 
κἄγαμα 140 ἐς hie C 747 οὐ σφάγιον υἱὸν] Nauck, οὐχ (οὐχ 
om. A) ὡς σφάγιον libri, οὐχὶ σφάγιον Christ. pat. 71 | τέξουσα δή 
Fix 148 ἀσιάδος P, ἀσιάτιδος O, 'Acíóos Nauck | πολυσπόρου] fort. 

οτρόφου 151 ὡσσεὶ Ρ ὡς O 
Euripides, Troades. 3 
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οὐκ εἶσιν Ἕκτωρ κλεινὸν ἁρπάσας δόρυ 
γῆς ἐξανελϑὼν σοὶ φέρων σωτηρίαν, 

οὐ συγγένεια πατρός, οὐκ ἰσχὺς Φρυγῶν᾽ 
λυγρὸν δὲ πήδημ᾽ ἐς τράχηλον ὑψόϑεν 155 
πεσὼν ἀνοίκτως., πνεῦμ᾽ ἀπορρήξεις σέϑεν. 
ὦ νέον ὑπαγκάλισμα μητρὶ φίλτατον, 
ὦ χρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα διὰ κενῆς ἄρα 
ἐν σπαργάνοις 6s μαστὸς ἐξέϑρεψ᾽ ὅδε, 

μάτην δ᾽ ἐμόχϑουν καὶ κατεξάνϑην πόνοιο. 100 

νῦν, οὔποτ᾽ αὖϑις, μητέρ᾽ ἀσπάζου σέϑεν, 

πρόσπιτνε τὴν τεκοῦσαν. ἀμφὶ δ᾽ ὠλένας 

ἕλισσ᾽ ἐμοῖς νώτοισι καὶ στόμ᾽ ὥρμοσον. 
ὦ βάρβαρ᾽ ἐξευρόντες Ἕλληνες κακά, 

τί τόνδε παῖδα χτείνετ᾽ οὐδὲν αἴτιον; 

ὦ Τυνδάρειον ἔρνος, οὔποτ᾽ εἶ Διός, 

πολλῶν δὲ πατέρων φημί σ᾽ ἐκπεφυκέναι. 
᾿ἡλάστορος μὲν πρῶτον, εἶτα δὲ Φϑόνου, 
Φόνου τε Θανάτου 9' ὅσα vs γῆ τρέφει κακά. 

οὐ γάρ ποτ᾽ αὐχῶ Ζῆνά γ᾽ ἐκφῦσαί σ᾽ ἐγώ. 710 

πολλοῖσι κῆρα βαρβάροις “λλησί τε. 
ὕλοιο᾽ καλλίστων γὰρ ὀμμάτων ἄπο 

αἰσχρῶς và κλεινὰ πεδί᾽ ἀπώλεσας Φρυγῶν. 
ἀλλ᾽ ἄγετε φέρετε ῥίπτετ᾽, εἰ ῥίπτειν δοκεῖ" 

δαίνυσϑε τοῦδε σάρκας. ἔκ τε γὰρ ϑεῶν T5 

διολλύμεσϑα παιδί τ᾽ οὐ δυναίμεϑ'᾽ ἂν 
ϑάνατον ἀρῆξαι. κρύπτετ᾽ ἄϑλιον δέμας 

καὶ ῥίπτετ᾽ ἐς ναῦς" ἐπὶ καλὸν γὰρ ἔρχομαι 

ὑμέναιον, ἀπολέσασα τοὐμαυτῆς τέκνον. 

-.- c. σι 

152 κλεινὸν P, κλεινὸς O 754 οὐ mut. in ὦ N | ἰσχρὺς Ν 
156 fort. πεσὼν ἀεικῶς | ἀπορρήξει P ἀπορρήξεις p 159 σπαργάνοις 
σὲ P, σπαργάνοισι Ὁ 160 delet Valekenaer, cfr. Med. 1030. Osann, 
qui Med. 1030 eicit, hie ἄλλως pro μάτην ponit 161 οὔποτ᾽] 
H. Stephanus, sízor' libri 162 πρόσπιτνε ΒΝ, πρόσπιπτε CP | 
ὠλένας P, ὠλέναις O 169 ὕσα γῆ P 110 sq. delet Dindorf 
770 Ζῆνά c BN | ἐκφῦναι (v ex m facto) P, cfr. Christ. pat.'337 

113 τὰ] ve .N | ἀπώλεσας] fort. ἐπόρϑησας 114 ἀλλ᾽ ἄγετε] Her- 
mann, ἄγετε libri | καὶ ῥίπτετ᾽ C | εἰ Quzvsiv P 115 δαίννυσϑε P | 
γὰρ om. Ν 116 διολλύμεϑα P | δυναίμεθα (omisso ἄν) P VU 
Ἀρύπτετ᾽ | μάρπτετ᾽ Α. Palmer — 778 ναῦς (v ante ς rasura ex c facto) 
P 119 ἀπωλέσασα C, ἀπολέσα Ῥ ἀπολέσασα p 
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XO. τάλαινα Τροία, μυρίους ἀπώλεσας 780 

μιᾶς γυναικὸς καὶ λέχους στυγνοῦ χάριν. 

TA. ἄγε παῖ, φίλιον πρόσπτυγμα μεϑεὶς 

μητρὸς μογερᾶς, βαῖνε πατρώων 

πύργων ἐπ᾽ ἄκρας στεφάνας, ὅϑι σοι 

πνεῦμα μεϑεῖναι ψῆφος ἐχράνϑη. 185 

λαμβάνετ᾽ αὐτόν. τὰ δὲ τοιάδε χρῆν 
κηρυκεύειν. ὅστις ἄνοικχτος 

καὶ ἀναιδείᾳ τῆς ἡμετέρας 

γνώμης μᾶλλον φίλος ἐστίν. 

EK. ὦ τέκνον, ὦ παῖ παιδὸς μογεροῦ, 190 
συλώμεϑα σὴν ψυχὴν ἀδίκως 

μήτηρ κἀγώ. τί πάϑω; τί σ᾽ ἐγώ. 
δύσμορε, δράσω; τάδε σοι δίδομεν 

πλήγματα κρατὸς στέρνων τε κόπους" 

τῶνδε γὰρ ἄρχομεν. οἱ ᾽γὼ πόλεως. 195 
οἴμοι 0$ σέϑεν" τί γὰρ οὐκ ἔχομεν, 
τίνος ἐνδέομεν μὴ οὐ πανσυδίᾳ 
χωρεῖν ὀλέϑρου διὰ παντός; 

ΧΟ. μελισσοτρόφου Σαλαμῖνος ὦ βασιλεῦ Τελαμών, stroph. 

νάσου περικύμονος οἰκήσας ἕδραν 800 

τᾶς ἐπικεκλιμένας Ὄχϑοις ἱεροῖς. ἵν᾿ ἐλαίας 

πρῶτον ἔδειξε κλάδον γλαυκᾶς ᾿Αϑάνα, 

οὐράνιον στέφανον λιπαραῖσί τε κόσμον ᾿άΑϑήναις, 
ἔβας ἔβας τῷ τοξοφόρῳ συναρι- 

στεύων ἅμ᾽ ᾿Δλκχμήνας γόνῳ 805 

182 TA.| Tyrwhitt, AN. libri 183 om. O 185 φῆϑος Ν 
180 τοιαῦτα P | χρῆν] Herwerden, χρὴ libri 188 ἀναιδείας N P | 
ἡμετέρας] Tyrwhitt, ὑμετέρας B CP et ó ex ἡ facto N 190 μογεροῦ 
P, uovoysvoób ΒΝ, μονογενοῦς C 193 σοι om. N | δίδωμεν C 
194 κόπους] Seidler, χτύπους libri 795 τόνδε N | οἱ (of BN) ἐγὼ 
O0 196 verba τί MÀ οὖκ ἔχομεν delet Bothe 800 ἕδρας O 801 
τὰς AN | ἐπικεκλημένας ΝῚ P | ἱεροῖσιν ἐλαίας P 802 χελάδον (erasum 
s) γλαυκὰς P | 'A9cv«]| Aldina (cfr. schol. ἐν y πόλει ἡ ̓ 4“ϑηνᾶ τὸν 
γλαυκῆς ἐλαίας κλάδον ἔδειξε), ἀϑάνας OP 808 Aur«ocici τε] Seidler, 
λιπαραῖς ὦ, λιπαραῖσι P 804 τῷ om. P 805 συναριστεύσων P | 
ἂμ om. O 

8* 
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^ λιον Ἴλιον ἐκπέρσων πόλιν 
ἁμετέραν τὸ πάροιϑεν [ὅτ᾽ ἔβας ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος]" 

ὅϑ᾽ “Ελλάδος ἄγαγε πρῶτον ἄνϑος ἀτυξζόμενος  antistr. 
πώλων. Σιμόεντι δ᾽ ἐπ᾽ εὐρείτα πλάταν 810 

ἔσχασε ποντοπόρον καὶ ναύδετ᾽ ἀνήψατο πρυμνᾶν 
καὶ χερὸς εὐστοχίαν ἐξεῖλε ναῶν, 

“αομέδοντι φόνον" κανόνων δὲ τυκίδματα Φοίβου 

.. πυρὸς φοίνικι πνοᾷ καϑελὼν 815 

Τροίας ἐπόρϑησε χϑόνα, 

δὶς δὲ δυοῖν πιτύλοιν τείχη περὶ 

Ζαρδανίας φονία κατέλυσεν αἰχμά. 

μάταν ἄρ᾽. ὦ χρυσέαις stroph. 820 
σὺν οἰνοχόαις ἁβρὰ βαίνων. 

“αομεδόντιε παῖ. 

Ζηνὸς ἔχεις κυλίκων 

σλήρωμα, καλλίσταν λατρείαν" 

ἁ δέ 6s γειναμένα πυρὶ δαίξται" 825 

ἠιόνες δ᾽ ἅλιαι 

ἴαχον οἷον οἰωνὸς 

ὑπὲρ τεκέων. βοῶσ᾽ | 830 

ἃ uiv εὐνάτορας. ἃ δὲ παῖδας. 
αἱ δὲ ματέρας γεραιάς. 

τὰ δὲ σὰ δροσόεντα λουτρὰ 
γυμνασίων vs δρόμοι 

βεβᾶσι, σὺ δὲ πρόσωπα νεα- 835 

807 τὸ πάροιϑ᾽ P | verba ὕτ᾽ ἔβας ἀφ᾽ Ἑλλάδος delevit et lacu- 
nam (v.v. .) indicavit Dindorf 808 ὅτε P 809 ἀτεμβόμενος 
Herwerden 810 εὐρείτα P, εὐρείταο O 811 πρύμναν O 812 
χειρὸς P | νεῶν C 814 rvxícuore| Aldina, τυχτίσματα O, τεκίσματα 
P 815 πυρὸς πυρὸς Meineke | zvo& P, βοᾷ Ὁ 817 τείχη περὶ O, 
τείχη παρὰ P, πυργώματα Heimsoeth 819 δαρδάνας P | φονία] 
Aldina, φοινία libri | αἰχμα] fort. ὁρμά, cfr. 1080 820 μάτην O 
821 σὺν] scripsi, ἐν libri (etiam .B) 822 λαομεδόντειξ P 828 Ζανὸς 
Dindorf 825 γᾶ δέ Burges | γειναμένα] Musgtave, γειναμένα τροία 
libri 826 κίονες ἄλιαι P 829 sq. ἴσχον P, fort. ἀχοῦσιν | τεκέων] 
H. Stephanus, τέκνων O, cvoxíov P | oiov δ᾽ ὑπὲρ οἰωνὸς τεκέων 
Seidler | foósc'| scripsi, βοᾷ libri 831 à μὲν .. ἃ δὲ P, ci μὲν. 
αἱ δὲ O | εὐνάτορας] εὐνάτορ᾽ olim Hermann 8.88 προσόεντα P 88 
νεαρὰ] fort. ϑαλερὰ 
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Qà χάρισι παρὰ zig ϑρόνοις 
καλλιγάλανα τρέφεις" 
Πριάμοιο δὲ γαῖαν 

᾿Ελλὰς ὥλεσ᾽ αἰχμά. 

Ἔρως Ἔρως, ὃς τὰ 4.αρ- antistr. 840 
δάνεια μέλαϑρά ποτ᾽ ἦλϑες 
οὐρανίδαισι u£AGvV, 

ὡς τότε μὲν μεγάλως 
Τροίαν ἐπύργωσας. ϑεοῖσιν 
κῆδος ἀναψάμενος. τὸ μὲν οὖν Διὸς 845 
οὐκέτ᾽ ὄνειδος ἐρῶ" 
τὸ τᾶς δὲ λευκοπτέρου 

ἁμέρας φίλιον βροτοῖς 
φέγγος ὀλοὸν εἶδε γαίας, | 850 
εἶδε περγάμων ὄλεϑρον 
τεχνοποιὸν ἔχουσα τᾶσδε 

γᾶς πόσιν ἐν ϑαλάμοις, 
ὃν ἀστέρων τέϑριππος ἔλα- 855 
Be χρύσεος óyos ἀναρπάσας. 
ἐλπίδα γᾷ πατρίᾳ 

usydAov: τὰ ϑεῶν δὲ 

φίλτρα φροῦδα Τροίᾳ. 

MENEAAOX. 

ὦ καλλιφεγγὲς ἡλίου σέλας τόδε. 860 
ἐν ᾧ δάμαρτα τὴν ἐμὴν χειρώσομαι 
[Ἑλένην" ὃ γὰρ δὴ πολλὰ μοχϑήσας ἐγὼ 
Μενέλαός εἰμι καὶ στράτευμ᾽ "Agauxóv]. 
ἦλθον δὲ Τροίαν οὐχ ὅσον δοκοῦσί μὲ 

840 τὰ] παρὰ P | Ζαρδάνεια] Dindorf, δαρδάνια libri 844 
toic. Ὁ 845 τὸν C 846 ὄνειδος οὐκέτ᾽ P 847 τᾶσδε ΒΝΡ 
849 φίλιον O, φίλας P 850 ὀλοὸν] fort. ἀτηρὸν | γαίας] Lenting et 
Bothe, γαῖαν libri, cfr. schol. ἡ Ἡμέρα περιεῖδε τὸν ὀλοὸν τοῦτον 
ὄλεϑρον τὸν κατὰ ταύτην τὴν γῆν ἐπηρμένον καὶ τὸν τῶν Περγάμων 
853 τάδε C 8ῦ4 ϑαλάμοισιν P — 857 πατρίᾳ P, πατρίδι O 869 sq. 
delevit Herwerden, cfr. 869 sq. et schol. περισσὸν τὸ Μνέλαός εἰμι" 
αὔταρκες γὰρ τὸ δάμαρτα τὴν ἐμὴν χειρῴώσομαι 863 ἀχαϊκόν libri | 
post 863 lacunam statuit Porson 
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γυναικὸς εἵνεκ᾽, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρ᾽ ὃς ἐξ ἐμῶν 865 

δόμων δάμαρτα ξεναπάτης ἑλήσατο. 
κεῖνος μὲν οὖν δέδωκε σὺν ϑεοῖς δίκην 
αὐτός τὲ καὶ γῇ δορὶ πεσοῦσ᾽ “λληνικῷ. 

ἥκω δὲ τὴν Δάκαιναν᾽ οὐ γὰρ ἡδέως 

ὄνομα δάμαρτος ἥ zov ἦν ἐμὴ λέγω" 810 
ἄξων: δόμοις γὰρ τοῖσδ᾽ ἐν αἰχμαλωτικοῖς 

κατηρίϑμητανι Τρῳάδων ἄλλων μέτα. 

οἵπερ γὰρ αὐτὴν ἐξεμόχϑησαν δορί, 

κτανεῖν ἐμοί νιν ἔδοσαν, sivs μὴ κτανὼν 

ϑέλοιμ᾽ ἄγεσϑαι πάλιν ἐς ᾿Δργείαν χϑόνα. 875 

ἐμοὶ δ᾽ ἔδοξε τὸν uiv ἐν Τροίᾳ μόρον 
Ἑλένης ἐᾶσαι, ναυπόρῳ δ᾽ ἄγειν πλάτῃ 
Ἑλληνίδ᾽ ἐς γῆν κἀτ᾽ ἐκεῖ δοῦναι κτανεῖν, 

ποινὰς ὅσοι τεϑνᾶσ᾽ ἐν ᾿Ιλίῳ φίλοι. 
ἀλλ᾽ εἶα χωρεῖτ᾽ ἐς δόμους. ὀπάονες, 880 

κομίζετ᾽ αὐτὴν τὴν μιαιφονωτάτην 
κόμης ἐπισπάσαντες" οὔριον δ᾽ ὅταν 

πνοαὶ uóAcGt, πέμψομέν vvv Ελλάδα. 

ΕΚ. ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν, 
ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ, δυστόπαστος εἰδέναι, 885 

Ζεύς, εἴτ᾽ ἀνάγκη φύσεος sive νοῦς βροτῶν, 

προσηυξάμην os' πάντα γὰρ δι᾽ ἀψόφου 
βαίνων κελεύϑου κατὰ δίκην τὰ ϑνήτ᾽ ἄγεις. 

ME. τί δ᾽ ἔστιν; εὐχὰς ὡς ἐκαίνισας ϑεῶν. 

ΕΚ. αἰνῶ cos, Μενέλα᾽, εἰ κτενεῖς δάμαρτα σήν. 890 

ὁρᾶν δὲ τήνδε φεῦγε, μή σ᾽ ἕλῃ πόϑῳ. 

865 οὔνξκ᾽ vel otvexw! libri 866 ξεναπατήσ P et corr. in Ésvo- 
πατήσας DB, ξεναπατήσας ΟΝ | ἐλήσατο H, ἐληΐσατο O.P 867 δέδωκε 
P, ἔδωκε O, fort. ἔτισε 868 yj B 809 λάκαιναν P, τάλαιναν O 
871 ἄξω C 879 μετά ΒΡ 818 ἐξεμόχϑευσαν O 875 ἀργείων O 

876 ἐμοί γ᾽ P 877 ἕλληνες N, αὐτῆς Herwerden, κείνης F. Gu. 
Schmidt 878 ἐς hic O | δοῦναν χτανεῖν] δεῖ νιν τίνειν Burges 
819 ποὰς O ὅσοι P, 0cov ΒΝ, ὅσον C, ὅσοις Canter | τέϑνασ᾽ | Heath, 
τέϑνασιν OP 880 εἴα BP 881 τὴν μιαιφονωτάτην)] Paley, τῆς 
μιαιφονωτάτης libri 882 οὔρειοι C 888 νιν om. ὁ 885 εἰδέναι) 
εἰσιδεῖν Clem. Alex. Protr. p. 7 et Sext. Emp. p. 219, 1. 666, 5 886 
φύσεος H, Clemens, alii, φύσεως O.P 881 προσευξάμην O P, ἐπευξάμην 
Sext. Emp. p. 219,3 | σε] cor J. Heiland 888 δίκης Ν᾽ — 890 μενέλαξ 
BN 891 ὁρᾶν] Stanley et Reiske, ὁρῶν libri| zo9og J. Heiland 
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TP9IAAEZ 

δ - ^ 9 T HN ? 2 I , 

«(gei γὰρ ἀνδρῶν ὄμματ᾽. ἐξαιρεῖ πόλεις, 

πίμπρησι δ᾽ οἴκους" ὧδ᾽ ἔχει κηλήματα. 
ἐγώ νιν οἷδα καὶ σὺ χοῖ πεπονϑύτες. 

EAENH. 

Μενέλαε, φροίμιον μὲν ἄξιον φόβου 
τόδ᾽ ἐστίν" ἐν γὰρ χερσὶ προσπόλων σέϑεν 
βία πρὸ τῶνδε δωμάτων ἐκπέμπομαι. 
je N N 3 , , 
ἀτὰρ σχεδὸν μὲν οἰδά σοι στυγουμένη., 

ὅμως δ᾽ ἐρέσϑαι βούλομαι" γνῶμαι τίνες 
Ἕλλησι καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι; 

οὐκ εἰς ἀκριβὲς ἦλϑες, ἀλλ᾽ ἅπας στρατὸς 

κτανεῖν ἐμοί σ᾽ ἔδωκεν, ὅνπερ ἠδίκεις. 

ἔξεστιν οὖν πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείψασϑαι λόγῳ, 

ὡς οὐ δικαίως, ἢν ϑάνω, ϑανούμεϑα; 

οὐκ ἐς λόγους ἐλήλυϑ', ἀλλά δε κτενῶν. 

ἄκουσον αὐτῆς, μὴ ϑάνῃ τοῦδ᾽ ἐνδεής, 

Μενέλαε. καὶ δὸς τοὺς ἐναντίους λόγους 

ἡμῖν κατ᾽ αὐτῆς" τῶν γὰρ ἐν Τροίᾳ κακῶν 

οὐδὲν χάτοισϑα. συντεϑεὶς δ᾽ ὁ πᾶς λόγος 

χτενεῖ νιν οὕτως ὥστε μηδαμῶς φυγεῖν. 

σχολῆς τὸ δῶρον" εἰ δὲ βούλεται λέγειν. 

ἔξεστι. τῶν σῶν δ᾽ εἵνεχ᾽, ὡς μάϑω, λόγων 

δώσω τόδ᾽ αὐτῇ. τῆσδε δ᾽ οὐ δώσω χάριν. 
ἴσως us, κἂν εὖ κἂν κακῶς δόξω λέγειν, 

οὐκ ἀνταμείψῃ πολεμίαν ἡγούμενος. 

ἐγὼ δ᾽, & σ᾽ οἶμαι διὰ λόγων ἰόντ᾽ ἐμοῦ 
κατηγορήσειν, ἀντιϑεῖσ᾽ ἀμείψομαι 

τοῖς σοῖσι τἀμὰ καὶ τὰ σ᾽ αἰτιάματα. 
πρῶτον μὲν ἀρχὰς ἔτεκεν ἥδε τῶν κακῶν 

Πάριν τεκοῦσα᾽ δεύτερον δ᾽ ἀπώλεσε 

893 δ᾽] δι᾿ P | δ᾽ oixevc| δόμους C 894 γ᾽ οἷ .N 
(τόδ᾽ p) ἔστι πρὸς γὰρ P 898 στυγουμένη O, μισουμένη P 

895 

900 

905 

910 

915 

920 

896 τιδ᾽ 

900 σὺ 

P 901 ἦλϑεν schol. ἀλλὰ m&g O 908 οὖν] ὗν N 905 κτενῶν) 
H. Stephanus, «r«vov P, κτενῶ Ὁ 910 fort. τενεῖ, cfr. Med. 585 | 
μηδαμῶς P, μηδαμοῦ Ὁ, μηδαμῇ Fix, fort. μηδάμ᾽ ἐκφυγεῖν 912 
οὔνεχ᾽ vel οὔνεχ᾽ libri  μάϑω] scripsi, μάϑῃ ΒΝΡ, μάϑης C 914 
ἴσως μὲν κἂν ΒΝ, ἴσως μὲν μὲν οὖν C | δόξη C 916 λόγον ΒΝ 
918 voi σοῖσι DB | x«l τὰ σ᾽] πάνδικ᾽ Herwerden | versum delet Paley 
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Τροίαν vs κἄμ᾽ ὃ πρέσβυς οὐ κτανὼν βρέφος, 
δαλοῦ πικρὸν μίμημ᾽, ᾿4λέξανδρόν ποτε. 
ἐνθένδε τἀπίλοιπ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει. 
ἔκρινε τρισσὸν ζεῦγος ὅδε τριῶν ϑεῶν᾽ 

καὶ Παλλάδος μὲν ἦν ᾿4λεξάνδρῳ δόσις 925 
Φρυξὶ στρατηγοῦνϑ'᾽ ᾿Ελλάδ᾽ ἐξανιστάναι, 

Ἥρα δ᾽ ὑπέσχετ᾽ ᾿4σιάδ᾽ Εὐρώπης 9' ὅρων 
τυραννίδ᾽ ἕξειν. εἴ σφε κρίνειεν Πάρις" 

Κύπρις δὲ τοὐμὸν εἶδος ἐχπαγλουμένη 
δώσειν ὑπέσχετ᾽, εἰ ϑεὰς ὑπερδράμοι '. 980 
κάλλει. τὸν ἐνθένδ᾽ ὡς ἔχει σκέψαι Aóyov: 

νικᾷ Κύπρις ϑεάς, καὶ τοσόνδ᾽ οὑμοὶ γάμοι 
ὥνησαν λλάδ᾽ * οὐ κρατεῖσϑ' ἐκ βαρβάρων, 

ΕΣ δ ΤΑ 7 / 2 , 
οὔτ᾽ ἐς δόρυ σταϑέντες, οὐ τυραννίδι. 

ἃ δ᾽ ηὐτύχησεν ᾿Ελλάς, ὠλόμην ἐγὼ 935 

εὐμορφίᾳ πραϑεῖσα κὠνειδίζομαι 

ἐξ ὧν ἐχρῆν μὲ στέφανον ἐπὶ κάρᾳ λαβεῖν. 
οὔπω μὲ φήσεις αὐτὰ T&v ποσὶν λέγειν, 

ὅπως ἀφώρμησ᾽ ἐκ δόμων τῶν σῶν λάϑρα. 
ἦλϑ᾽ οὐχὶ μικρὰν ϑεὸν ἔχων αὑτοῦ μέτα 940 

ὁ τῆσδ᾽ ἀλάστωρ, εἴτ᾽ ᾿4λέξανδρον ϑέλεις 
ὀνόματι προσφωνεῖν νιν εἴτε καὶ Πάριν" 

ὅν. ὦ κάκιστε, σοῖσιν ἐν δόμοις λιπὼν 

Σπάρτης ἀπῆρας νηὶ Κρησίαν χϑόνα. 
δἶεν. 

οὐ 6, ἀλλ᾽ ἐμαυτὴν τοὐπὶ τῷδ᾽ ἐρήσομαι" 945 

921 κἄμ᾽ ó]Burges, κἀμὲ hbri 922 ᾿Ζ“λέξανδρον λέγω Hartman 
993 ἔνϑεν δὲ P, ἐνθέδε B 924 τρισσῶν P τρισσὸν p | ó δὲ P 
00s p | τριῶν] Wunder, τρισσῶν hnbn 927 δ᾽ P et Tzetzes Exeg. 
Il. p. 39,29, 9" O ἀσιάδ᾽ P, ἀσίας ΒΝ et Tzetzes, ἀσίας τ΄ C, ᾿4σίδ᾽ 

Nauck | ὕρων] scripsi, ὅρους BCP, ὅρα Ν 928 xoiívsus mut. im 
κρίνειεν DB, κρίνειε P | χρίνειεν πάρος Faust | versum om. "Tzetzes 
930 δώσεις P δώσειν p | ὑπερδράμοι Tzetzes, ὑπεκδράμοι OP 931 
ἔνϑεν δ᾽ Tyrrell | ἔχεις P 9329 ϑεάς P, ϑεά O | οὔ μοι P οὑμοὶ p, 
οἱ "uol vel oiuol O 935 &o P ἃδ᾽ p, ἄρ᾽ Ο | εὐτύχησεν libri 
(εὐτυχήσειν ΝῚ | ὠλόμην (ὠλώμην C) δ᾽ O 936 κῴὠνειδίξομαι 
C, καὶ ὀνειδίζομαν ΒΝ, κόὀνειδίξομαι P 937 ἐπὶ κάρᾳ] εὐκλείας 
Nauck 938 οὔπω] fort. οὔ zov | v&u ΒΝ] ποσὶ CP 940 μακρὰ 
corr. in μικρὰν .N | ϑεῶν B.N | αὐτοῦ OP 942 νιν om. C 945 
ee ΒΝ 
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τί δὴ φρονοῦσά γ᾽ ἐκ δόμων ἅμ᾽ ἑσπόμην 

ξένῳ. προδοῦσα πατρίδα καὶ δόμους ἐμούς; 

τὴν ϑεὸν κόλαζε καὶ Ζ]ιὼὸς κρείσσων γενοῦ, 

ὃς τῶν μὲν ἄλλων δαιμόνων ἔχει κράτος, 
κείνης δὲ δοῦλός ἐστι συγγνώμη δ᾽ ἐμοί. 950 

ἔνϑεν δ᾽ ἔχοις ἂν εἰς ἔμ᾽ εὐπρεπῆ Aóyov: 
ἐπεὶ ϑανὼν γῆς ἦλϑ᾽ ᾿Δ4λέξανδρος μυχούς, 
χρῆν μ᾽. ἡνίκ᾽ οὐκ ἦν ϑεοπόνητά μου λέχη, 
λιποῦσαν οἴκους ναῦς ἐπ᾽ ᾿4ργείων μολεῖν. 

ἔσπευδον αὐτὸ τοῦτο" μάρτυρες δέ μοι 955 

πύργων πυλωροὶ κἀπὸ τειχέων σκοποί, 

o? πολλάκις μ᾽ ἐφηῦρον ἐξ ἐπάλξεων 

πλεχταῖσιν ἐς γῆν σῶμα κλέπτουσαν τόδε. 
, ARA: , 2 e e , βίᾳ δ᾽ ὁ καινός μ᾽ ovrog ἁρπάσας πόσις 

Ζ]ηίφοβος ἄλοχον εἶχεν ἀκόντων Φρυγῶν. 960 

πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν ϑνήσκοιμ᾽ ἂν ἐνδίκως, méci, 

πρὸς σοῦ δικαίως. ἣν ὃ μὲν βίᾳ γαμεῖ, 

τὰ δ᾽ οἴκοϑεν κεῖν᾽ ἀντὶ νικητηρίων 
πικρῶς ἐδούλευσ᾽; εἰ δὲ τῶν ϑεῶν κρατεῖν 
βούλει, τὸ χρήξειν ἀμαϑές ἐστί cov τόδε. 965 

XO. βασίλει᾽. ἄμυνον σοῖς τέκνοισι καὶ πάτρᾳ 
πειϑὼ διαφϑείρουσα τῆσδ᾽. ἐπεὶ λέγει 

καλῶς κακοῦργος οὖσα δεινὸν οὖν τόδε. 

ΕΚ. ταῖς ϑεαῖσι πρῶτα σύμμαχος γενήσομαι 

καὶ τήνδε δείξω μὴ λέγουσαν ἔνδικα. 910 

ἐγὼ γὰρ Ἥραν παρϑένον τὲ Παλλάδα 
οὐκ ἐς τοσοῦτον ἀμαϑίας ἐλϑεῖν δοκῶ, 

ὥσϑ᾽ ἣ μὲν "4oyoc βαρβάροις ἀπημπόλα, 

Παλλὰς δ᾽ ᾿ϑήνας Φρυξὶ δουλεύειν ποτέ" 

940 φρονοῦσά γ᾽ P, φρονοῦσ᾽ (omisso γ᾽) O, φρονήσασ᾽ Nauck 
947 δόμους) fort. φίλους 949 ἔχη Ν 961 ἔνϑεν δ᾽ P, ἐνθένδ᾽ 
BN, ἐνθέν δ᾽ C | εὐτρεπῆ Ν 9017 ἐφεῦρον OP 960 εἰκόντων 
Lenting 961 fort. ϑνήσκοιμι πανδίκως, cfr. Rhes. 720, Soph. O. C. 
1306 | πόσει Ν 962—965 suspectos habet Rh. Prinz 962 πρὸ Ν 
965 σοι om. P, cov Dobree 966 ἄμυνον (s. super v scr. schol.) .N, 
ἄμυνον ex "ἄμεινον factum in P | τέχνοισιν Ν᾿ | πάτραν Ὁ 969 ταῖς 
om. C | τοῖς ϑεοῖς Aristot. Rhet. III 17 p. 1418 b 20, unde τοῖς ϑεοῖσι 
Nauck 9170 ἔνδικα P, ἐνδίκως O 971 παλλάδα ex παλλάδος 

factum in P 974 δ᾽ εὐθύνας P 
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«v παιδιαῖσι xov χλιδῇ μορφῆς πέρι 915 

ἦλϑον πρὸς Ἴδην. τοῦ γὰρ εἵνεκ᾽ ἂν ϑεὰ 
Ἥρα τοσοῦτον ἔσχ᾽ ἔρωτα καλλονῆς; 
πότερον ἀμείνον᾽ ὡς λάβοι Διὸς πόσιν. 
ἢ γάμον ᾿4ϑάνα ϑεῶν τινος ϑηρωμένη, 

ἣ παρϑενείαν πατρὸς ἐξῃτήσατο 980 
φεύγουσα λέκτρα; μὴ ἀμαϑεῖς ποίει ϑεὰς 

τὸ σὸν κακὸν κοσμοῦσα μὴ οὐ πείσῃς σοφούς. 

Κύπριν δ᾽ ἔλεξας" ταῦτα γὰρ γέλως πολύς" 

ἐλθεῖν ἐμῷ ξὺν παιδὶ Μενέλεω δόμους. 

οὐκ ἂν μένουσ᾽ ἂν ἥσυχός σ᾽ ἐν οὐρανῷ 985 

αὐταῖς "AuixAeuo ἤγαγεν πρὸς "IAtov; 

qv οὑμὸς υἱὸς κάλλος ἐχπρεπέστατος, 

ὁ σὸς δ᾽ ἰδών νιν νοῦς ἐποιήϑη Κύπρις" 

τὰ μῶρα γὰρ πάντ᾽ ἐστὶν ᾿“φροδίτη βροτοῖς. 
καὶ fobrvow ὀρϑῶς ἀφροσύνης ἄρχει ϑεᾶς. 990 

ὃν εἰσιδοῦσα βαρβάροις ἐσϑήμασι 

χρυσῷ cvs λαμπρὸν ἐξεμαργώϑης φρένας. 

ἐν μὲν γὰρ Ζργει μίκρ᾽ ἔχουσ᾽ ἀνεστρέφου, 

Σπάρτης δ᾽ ἀπαλλαχϑεῖσα τὴν Φρυγῶν πόλιν 

χρυσῷ ῥέουσαν ἤλπισας κατακλύδειν 995 

δαπάναισιν" οὐδ᾽ ἦν ἱκανά σοι τὰ Μενέλεω 
μέλαϑρα ταῖς Gaio ἐγκαϑυβρίζειν τρυφαῖς. 
εἶεν᾽ βία γὰρ παῖδα φής σ᾽ ἄγειν ἐμόν" 
τίς Σπαρτιατῶν ἤσϑετ᾽, ἢ ποίαν βοὴν 

ἀνωλόλυξας. Κάστορος νεανίου 1000 

975 παιδιαῖς ΒΟ et corr. in, παιδιαῖσι IN | xov] Lenting, καὶ 
libri 976 ἦλϑον πρὸς P, ἦλϑον ix O, unde ἤλυϑον ἐπ᾽ Kirchhoff | 
οὔνεμ᾽ vel οὔνεκ᾽ hbri 918 λάβοι] Hermann, λάβη OP 919 γάμων 
C [᾿4ϑαάνα] Seidler, ἀϑηνᾶ libri πειρωμένη P 980 παρϑενίαν O 
982 μὴ οὐ] Seidler, μὴ libri 984 ξυμ B et corr. in ξὺν Ν 985 
οὔκουν Paley | μένουσα (om. ἂν) N | σ᾽] Hermann, γ᾽ libri | ἥσυχος κατ᾽ 
οὐρανὸν Dobree, tum in v. proximo cum Reiskio AuóxAce:s σ᾽ scribendum 

986 ἤγαγε OP 988—990 delet R. Prinz (989 sq. iam delevit 
Bothe, versum 990 Aristoteles Rhet. II 23 p. 1400 b 24 habet, v. 989 
afferunt, Etym. Gud. p. 97 et schol. Hes. Theog. 196) 991 εἰσιδοῦσα 
P, ἰδοῦσα BN, σὺ γ᾽ ἰδοῦσα C | ἐσθήμασιν P | βαρβάρῳ χλιδήματι ex 
Iph. A. 74 Burges, fort. βαρβάροις σπαϑήμασι, cfr. ad Aesch: Suppl. 241 

992 ἐξεμαργώϑη N 993 fort. σμίκρ᾽ 998 φὴς παῖδα, sed 
literis f & superscriptis C | σ᾽ om. B.NP 1000 ἀνολώλυξας C, fort. 
ἀνωτότυξας, cfr. Hel. 371 
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τοῦ συξύγου τ᾽ ἀπόντος οὐ κατ᾽ ἄστρα πω; 

ἐπεὶ δὲ Τροίαν ἦλϑες ᾿Δργεῖοί τέ σου 
κατ᾽ ἴχνος, ἦν δὲ δοριπετὴς ἀγωνία. 
εἰ μὲν τὰ τοῦδε χρείσσον᾽ ἀγγέλλοιτό σοι, 
Μενέλαον ἤνεις, παῖς ὕπως λυποῖτ᾽ ἐμὸς 1005 
ἔχων ἔρωτος ἀνταγωνιστὴν μέγαν᾽ 
εἰ δ᾽ εὐτυχοῖεν Τρῶες, οὐδὲν ἦν ὅδε. 
ἐς τὴν τύχην δ᾽ ὁρῶσα τοῦτ᾽ ἤσκεις, ὅπως 
ἕποι᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ, τῇ ἀρετῇ δ᾽ οὐκ ἤϑελες. 
κἄπειτα πλεχταῖς σῶμα σὸν κλέπτειν λέγεις 1010 
πύργων καϑιεῖσ᾽, ὡς μένουσ᾽ ἀκουσίως; 
ποῦ δῆτ᾽ ἐλήφϑης ἢ βρόχους ἀρτωμένη 
ἢ φάσγανον ϑήγουσ᾽, ἃ γενναία γυνὴ 
δράσειεν ἂν ποϑοῦσα τὸν πάρος πόσιν; 
καίτοι γ᾽ ἐνουϑέτουν σὲ πολλὰ πολλάκις" 1015 
ὦ ϑύγατερ, ἔξελϑ᾽" οἵ δ᾽ ἐμοὶ παῖδες γάμους 
ἄλλους γαμοῦσι, σὲ δ᾽ ἐπὶ ναῦς ᾿ἡχαιικὰς 
πέμψω συνεκχλέψασα, καὶ παῦσον μάχης 
Ἕλληνας ἡμᾶς v'. ἀλλὰ σοὶ τόδ᾽ ἦν πικρόν. 
ἐν τοῖς ᾿“λεξάνδρου γὰρ ὕβριξες δόμοις 1020 
καὶ προσκυνεῖσϑαι βαρβάρων ὑπ᾽ ἤϑελες 
μεγάλα γὰρ ἦν σοι. κἀπὶ τοῖσδε σὺν δέμας 
ἐξῆλθες ἀσκήσασα κἄβλεψας πόσει 
τὸν αὐτὸν αἰϑέρ᾽, ὦ κατάπτυστον κάρα" 
ἣν χρῆν ταπεινὴν ἐν πέπλων ἐρειπίοις, 1025 
φρίκῃ τρέμουσαν. xoür' ἀπεσκυϑισμένην 
ἐλϑεῖν, τὸ σῶφρον τῆς ἀναιδείας πλέον 
ἔχουσαν ἐπὶ τοῖς πρόσϑεν ἡμαρτημένοις. 
“Μενέλα᾽, ἵν᾿ εἰδῇς oi τελευτήσω λόγον, 

1001 τ᾽ ἀπόντος] 7. Heiland, τ᾽ ἔτ᾽ (vel τὲ τ᾽) ὄντος libri 1004 
ἀγγέλοιτο Ν 1006 μενέλεων C 1008 εἰ Ν 1012 ποῖ ΒΝ, πῆ 
C | ἐλείφϑης Ῥ ἐλήφϑης p | βρόχοις amicus Burgesii cl. Hesych. &oro- 
μένη βρόχῳ: ἀπαγχομένη 1018 γεναία P γενναία p 1014 τὸ 
πάρος ΒΝ 101 σ᾽ ἐνουϑέτουν γε Burges 1017 ἀχαϊκὰς libri 
1018 πέμψω C, πέμπω BNP 1021 ἤϑελες} fort. ἠϑέων 1022 μέγ᾽ 
ἀγαϑὸν Nauck, ἀρεστὸν Dindorf, fort. μέγ᾽ ἄϑλον | καὶ πέπλοισι σὸν 
δέμας F. Gu. Schmidt 1025 ἐρίπίοις B 1027 ἐλϑεῖν] λαϑεῖν 
Burges | ἀναιδίας P ἀναιδείας p 1028 ἔχουσαν] fort. σέβουσαν, cfr. 
Iph. A. 824 1029 oj] ἧ C 
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στεφάνωσον ᾿Ελλάδ᾽ ἀξίως τήνδε κτανὼν “1080 

σαυτοῦ. νόμον δὲ τόνδε ταῖς ἄλλαισι ϑὲς ! 
γυναιξί, ϑνήσκειν ἥτις ἂν προδῷ πόσιν. 

ΧΟ. Μενέλαε, προγόνων ἀξίως δόμων vs σῶν 

τῖσαι δάμαρτα κἀφελοῦ πρὸς ᾿Ελλάδος 
ψόγον τὸ ϑῆλύ τ᾽, εὐγενὴς ἐχϑροῖς φανείς. 1035 

ME. ἐμοὶ σὺ συμπέπτωκας ἐς ταὐτὸν λόγου, 

ἑκουσίως τήνδ᾽ ἐκ δόμων ἐλϑεῖν ἐμῶν 

ξένας ἐς εὐνάς. χὴ Κύπρις κόμπου χάριν 

λόγοις ἐνεῖται. βαῖνε λευστήρων πέλας 

πόνους τ᾽ ᾿Ζχαιῶν ἀπόδος ἐν μικρῷ μακροὺς 1040 

ϑανοῦσ᾽, ἵν᾽ εἰδῇς μὴ καταισχύνειν ἐμέ. 

ΕΖ. μή, πρός δὲ γονάτων. τὴν νόσον τὴν τῶν ϑεῶν 

προσϑεὶς ἐμοὶ κτάνῃς us, συγγίγνωσκε δέ. 

EK. μηδ᾽ o)g ἀπέκτειν᾽ ἥδε συμμάχους προδῷς" 
ἐγὼ πρὸ κείνων καὶ τέκνων σὲ λίσθομοαι. 1045 

ME. παῦσαι, ysgowt: τῆσδε δ᾽ οὐκ ἐφρόντισα. 

λέγω δὲ προσπόλοισι πρὸς πρύμνας νεῶν 
τήνδ᾽ ἐκκομίξειν, ἔνϑα ναυστολήσεται. 

ΕΚ. μή νυν νεὼς σοὶ ταὐτὸν ἐσβήτω. σκάφος. 

ME. τί δ᾽ ἔστι; μεῖξον βρῖϑος ἢ πάρουϑ' ἔχει; 1060 

EK. οὐκ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὕστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ. 

ME. ὕπως ἂν ἐκβῇ τῶν ἐρωμένων ὃ νοῦς. 

ἔσται δ᾽ ἃ βούλει" ναῦν γὰρ οὐκ ἐσβήδεται 

ἐς ἥνπερ ἡμεῖς" καὶ γὰρ οὐ κακῶς λέγεις" 

ἐλθοῦσα δ᾽ "4oyoe ὥσπερ ἀξία κακῶς 1055 
κακὴ ϑανεῖται καὶ γυναιξὶ σωφρονεῖν 

πάσαισι ϑήσει. ῥάδιον μὲν οὐ τόδε" 

1033 ἀξίως τε P 1034 πρὸς] τὸν Herwerden 1035 ψόγον 
om. P 1048 εἰς C.N 1039 ἐνεῖται P ἀονεῖται p 1040 δ᾽ P 
1041 suspectus 1049 νόσων P νόσον p ante 1044 versus inter- 
cidisse videtur 1046 γηραιά et τῆς δ᾽ οὐκ Ν 1047 προσπόλοισιν 
p 1048 ναυστολήσομαιν Schenkl 1049 μὴ νῦν OP 1050 πάρος 
y P 1051 κοὐκ Ν οὐδεὶς ἐραστής Aristot. Rhet. II 21 p. 1394 b 16 

1052 Menelai notam hic omissam ante proximum v. habent OP, 
correctum in JH | fort. ὅπως γ᾽ 1053 ἔσται τάδ᾽ ἃ BN, ἔσται γ᾽ ἃ 
C ὃ Herwerden | βολὲιὶ P βούλει p 1053 sq. verba ναῦν... ἡμεῖς 
delet Herwerden 1054 γὰρ οὖν καλῶς Paley ^ 1055 sq. κακὴ κακῶς 
Lenting 1056 κατϑανεῖν superscr. σωφρονεῖν C 
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ὅμως δ᾽ ὁ τῆσδ᾽ ὄλεϑρος ἐς φόβον βαλεῖ 
τὸ μῶρον αὐτῶν, κἂν ἔτ᾽ ὧσ᾽ αἰσχίονες. 

ΧΟ. οὕτω δὴ τὸν ἐν ᾿Ιλίῳ stroph. 1060 
νχὺὸν καὶ $vósvra βω- 

μὸν προύδωχας ᾿᾽Δχαιοῖς, 
ὦ Ζεῦ, καὶ πελάνων φλόγα 

σμύρνης αἰϑερίας τε κα- 
πνὸν καὶ Πέργαμον ἵρὰν 1065 
᾿δαῖά τ᾽ ᾿Ιδαῖα κισσοφόρα νάπη 
χιόνι κατάρυτα ποταμία 
τέρμονά τε πρωτόβολον ἁλίῳ 
τὰν καταλαμπομέναν ξαϑέαν ϑεράπναν. 1070 

φροῦδαΐζ σοι ϑυσίαι χορῶν c antistr. 
εὔφημοι κέλαδοι κατ᾽ ὄρ- 
φναν τὲ παννυχίδες ϑεῶν 
χρυσέων τε ξοάνων τύποι 
Φρυγῶν cvs ξάϑεοι σελᾶ- 1075 
ναι συνδώδεκα πλήϑει. 
μέλει μέλει μοι τάδ᾽ εἰ φρονεῖς. ἄναξ. 
οὐράνιον ἕδρανον ἐπιβεβὼς 
αἰϑέρα τὲ πόλεος ὀλομένας, 
ἃν πυρὸς αἰϑομένα κατέλυσεν ὁρμά. 1080 

ὦ φίλος ὦ πόσι μοι, stroph. 
οὐ uiv φϑίμενος ἀλαίνεις 
ἄϑαπτος ἄνυδρος. ἐμὲ δὲ πόντιον σκάφος 1085 
ἀίσσον πτεροῖσι πορεύσει 

1058 vie ΒΝ 1069 αἰσχίονες] Hermann, ἐχϑίονες libri 1062 
προύδωχά c P 1063 πελάνων C, πελανῶν BNP 1064 fort. 
αἰϑερίου 1006 περγάμων C | ἱρὰν] Heath, ἱερὰν libri 1066 κισση- φόρα 1061 κατάρυτα] Seidler, κατάρρυτα libri 1069 προτόβολον 
C | ἀελίῳ Musgrave 1070 ϑεράπαιναν P, τ᾽ ἐρίπναν Heath, malim ἐρίπναν 1072 εὔφαμοι Dindorf 1073 τὲ om. A | παννυχίδες ϑεῶν 
om. P 1076 συνδώδεχα] Barnes, σὺν δώδεκα libri 1077 μέλει wot 
μέλει uou C 1018 ἔδρανον O, ἔδραν P | ἐπιβεβὼς] Seidler, ἐπιβεβηκὼς 
libri 1079 αἰϑέρα τ᾽ ἐμᾶς Hermann, fort. αἰϑέρος ἐμᾶς | πόλεος] 
Seidler, πόλεως libri 1081 EK. ante ὦ φίλος BCP (non N) 
1082 φϑίμενος)] Aldina, φϑιμένοις libri 1086 ἄσσον Hermann | 
πτερῦσι., Scripto or super ὕ, C 
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ἱππόβοτον "49yog, ἵνα τείχεα 

λάννα Κυκλώπι᾽ οὐράνια νέμονται. 
τέκνων δὲ πλῆϑος ἐν πύλαις 

δάκρυσι καταοναμένον βοᾷ βοᾷ" 1090 

μᾶτερ, ὥμοι, μόνον δή μ᾽’ ᾿᾽4χαιοὶ κομί- 
ξουσι σέϑεν ἀπ᾿ ὀμμάτων 

κυανέαν ἐπὶ ναῦν 
εἰναλίαισι πλάταις 1095 

ἢ Σαλαμῖν᾽ ἱερὰν 

ἢ δίπορον κορυφὰν 

Ἴσϑμιον. ἔνϑα πύλας 

Πέλοπος ἔχουσιν ἕδραι. 

εἴθ᾽ ἀκάτου Μενέλα antistr. 1100 

μέσον πέλαγος ἰούσας. 
δίπαλτον ἱερὸν ἀνὰ μέδον πλατᾶν πέδοι 

“ἰγαίου κεραυνοφαὲς πῦρ, 
Ἰλιόϑεν ὅτε us πολύδακρυν 1105 

᾿“Ελλάδι λάτρευμα γᾶϑεν ἐξορίζοι, 
χρύσεα δ᾽ ἔνοπτρα. παρϑένων 
χάριτας, ἔχουσα τυγχάνοι zhig κόρα 

μηδὲ γαῖάν ποτ᾽ ἔλϑοι “άκαιναν πατρῶ- 1110 
óv τε ϑάλαμον ἑστίας, 

μηδὲ πόλιν Πιτάνας 

χαλκόπυλόν τε ϑεάν., 

δύσγαμον αἶσχος ἑλὼν 
᾿Ελλάδι τᾷ μεγάλα 1115 

1087 ἵνα τε Seidler | τείχεα] τύχη Hermann 1088 Κυκλώπι᾽] 
Burges, κυχλώπεια O, κυχλώπιαι P Ζ1089 τέκνον P 1090 κατᾳονα- 
μένον) scripsi, κατάᾷορα (κατάορα BN P) στένει libri 1091 μᾶτερ 
ἔμοι P | μόνον] scripsi, uóvev libri 1095 εἰναλίαισι H, ἐναλίαισι 
O, ἐν ἁλίαισι P, fort. εἰναλίοισι, cfr. Hel. 526 1100 εἴ] H. Ste- 
phanus, ἔνϑ᾽ OP | μενέλαε P 1102 δίπλατον P | πλατᾶν] 
Seidler, πλάταν libri 1104 Αἰγαίου] ἁγνὸν Hermann, “ἴον Schenkl 

1105 ὅτε] εὖτε Kirchhoff 1106 £&ooífor| scripsi, ἐξορίζει libri 
1109 τυγχάνοι] A. Levi, τυγχάνξι libri 1113 ϑεάν] Musgrave 
(ϑάλαμον abiecit Aldina), ϑεᾶς ϑάλαμον libri, schol. τινὲς ϑεᾶς μέ- 
λαϑρον 1114 δύσγαμος αἶσϑος NN | ἑλὼν] ἔχων (vel ἄγων) F. Gu. 
Schmidt 1115 rà P 

—"v PS 
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καὶ Σιμοεντιάσιν 

μέλεα πάϑεα ῥοαῖσιν. 

ἰὼ ἰώ. 

καίν᾽ ἐκ καινῶν μεταβάλλουσαι 
χϑονὶ συντυχίαι. λεύσσετε Τρώων 
τόνδ᾽ ᾿4“στυάνακτ᾽ ἄλοχοι μέλεαι {190 
vexgóv, ὃν πύργων δίσκημ᾽ ἀπ᾽’ ἄκρων 
“Ιαναοὶ χτείναντες ἔχουσιν. 

TAAOTBIOX. 

Ex, νεὼς μὲν πίτυλος εἷς λελειμμένος 
λάφυρα τἀπίλοιπ᾽ ᾿Αχιλλείου τόκου 
μέλλει πρὸς ἀκτὰς ναυστολεῖν Φϑιώτιδας" 11925 
αὐτὸς δ᾽ ἀνῆκται Νεοπτόλεμος, καινάς τινας 
Πηλέως ἀκούσας συμφοράς, ὥς νιν χϑονὺς 
“Ἄκαστος ἐχβέβληκεν, ὃ Πελίου γόνος. 
οὗ ϑᾶσσον εἵνεκ᾽. οὐ χόρον μονῆς ἔχων, 
φροῦδος, μετ᾽ αὐτοῦ δ᾽ ᾿ἀνδρομάχη, πολλῶν ἐμοὶ 1130 
δαχρύων ἀγωγός, ἡνίκ᾽ ἐξώρμα χϑονὸς 
πάτραν v ἀναστένουσα καὶ τὸν Ἕκτορος 
τύμβον προσεννέπουσα. καί σφ᾽ ἠτήσατο 
ϑάψαι νεκρὸν τόνδ᾽, ὃς πεσὼν ἐκ τειχέων 
ψυχὴν ἀφῆκεν Ἕκχτορος τοῦ σοῦ γόνος, 1135 
φόβον τ᾽ ᾿Δἀχαιῶν, χαλκόνωτον ἀσπίδα 
τήνδ᾽, ἣν πατὴρ τοῦδ᾽ ἀμφὶ πλεύρ᾽ ἐβάλλετο. 
μή νιν πορεῦσαι Πηλέως ἐφ᾽ ἑστίαν, 
μηδ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν ϑάλαμον, οὗ νυμφεύσεται 
μήτηρ νεχροῦ τοῦδ᾽ ᾿ἀνδρομάχη, λύπας ὁρᾶν, 1140 

1116 Σιμοεντιάώσιν] Hermann, σιμοεντίσιν ΒΡ, σιμοέντισι ΟΝ 
1111 πάϑη Nauck | ῥοαῖσιν] Musgrave, προῆσιν P, πρωῇσιν O 1118 
καίν᾽] καινὰ OP | ἐκ om. libri, add. Dobree | καὶ νῶν P | μεταβάλλουσι 
Dobree 1119 λεύσετε Β 1121 δίσκημ᾽ ἀπ᾽ ἄκρων] scripsi, δίσχημα 
πικρὸν libri 1122 χτείναντες O, κτείνοντες P 1123 λελειμένος 
BN 1126 Νεοπτόλεμος] δεσπότης Elmsley 1128 ἐμβέβηκεν B 
1129 οὔνεχ᾽ libri (οὔνεχ᾽ C) | οὐ κόρον] scripsi (ob χάριν Seidler, jj 
κόρον F. Gu. Schmidt), ἢ χάριν libri 1130.7. 1131 ἐξορμᾶ P 

1132 τ᾽ om. P 1133 xci σ᾽ Barnes, κἄμ᾽ Nauck 1134 νεκρῶν 
τῶνδ᾽ ᾿ νεχρὸν τόνδ᾽ p 1136 ἀχεῶν superser. αὐ C 1140 
delet Paley 
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ἀλλ᾽ ἀντὶ κέδρου περιβόλων τε λαΐνων 

ἐν τῇδε ϑάψαι παῖδα σὰς δ᾽ ἐς ὠλένας 

δοῦναι, πέπλοισιν ὡς περιστείλῃς νεκρὸν 

στεφάνοις 9', ὅση σοι δύναμις. ὡς ἔχει τὰ σά. 

ἐπεὶ βέβηκε καὶ τὸ δεσπότου τάχος 1145 

ἀφείλετ᾽ αὐτὴν παῖδα μὴ δοῦναι τάφω. 

ἡμεῖς μὲν oov, ὅταν σὺ κοσμήσῃς véxvv, 

γῆν τῷδ᾽ ἐπαμπισχόντες ἀροῦμεν Óógv: 
σὺ δ᾽ ὡς τάχιστα πρᾶσσε τἀπεσταλμένα. 
ἑνὸς μὲν οὖν μόχϑου σ᾽ ἀπαλλάξας ἔχω᾽ 1150 
Σκαμανδρίους γὰρ τάσδε διαπερῶν ῥοὰς 

ἔλουσα νεκρὸν κἀπένιψα τραύματα. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ὀρυχκτὸν τῷδ᾽ ἀναρρήξων τάφον. 
ὡς σύντομ᾽ ἡμῖν τἀπ᾿ ἐμοῦ τε κἀπὸ σοῦ 
ἐς ὃν ξυνελϑόντ᾽ οἴκαδ᾽ ὁρμήσῃ πλάτην. 1155 

EK. ϑέσϑ᾽ ἀμφίτορνον ἀσπίδ᾽ "Exvogoe πέδῳ. 

λυπρὸν ϑέαμα κοὐ φίλον λεύσσειν ἐμοί. 

ὦ μείξον᾽ ὄγκον δορὸς ἔχοντες ἢ φρενῶν, 

τί τόνδ᾽. Ayotoí, παῖδα δείσαντες φόνον 
καινὸν διειργάσασϑε; μὴ Τροίαν ποτὲ 1160 

πεσοῦσαν ὀρϑώσειεν; οὐδὲν $v ἄρα, 

ὅϑ᾽ Ἕκτορος μὲν εὐτυχοῦντος ἐς δόρυ 

διωλλύμεσϑα μυρίας v' ἄλλης χερός. 

πόλεως δ᾽ ἁλούσης καὶ Φρυγῶν ἐφϑαρμένων 

βρέφος τοσόνδ᾽ ἐδείσατ᾽. οὐκ αἰνῶ φύβον, 1165 

ὅστις φοβεῖται μὴ διεξελθὼν λόγῳ. 

ὦ φίλταϑ'. ὥς σοι ϑάνατος ἦλϑε δυστυχής. 

εἰ μὲν γὰρ ἔϑανες πρὸ πόλεως, ἥβης τυχὼν 

γάμων τε καὶ τῆς ἰσοϑέου τυραννίδος, 

1141 τ᾽ ἐλαΐνων O 1142 πέδα C δέ ο᾽ BN, σ᾽ éc P δ᾽ éc p | 
ὀλένας C 1144 ὡς ἔχει τὰ cd] fort. ἐκ λελειμμένων 1145 τὸ τοῦ O 

1148 τόδ᾽ P τῶδ᾽ p | ἐπαμπισχόντες) Ehnsley, ἐπαπίσχοντες mut. in 
ἐπαμπίσχοντες P, ἀμπισχόντες DN, ἐπισχόντες C | &oobusv| Burges, 
αἰροῦμεν Β΄ P, αἱροῦμεν ΟΝ» 1149 σὺ om. C 1150 ἀνταλλάξας 
BN 1151 σκαμανδρία Ν 1108 ἀναρήξων ΒΝ, ἀνορύξων C 1154 
σὺν τὸ Ν 1155 δρμήσῃ] Reiske, ὁρμήσει O, ὁρμίση P 1157 fort. 
λυγρὸν | λεύσειν B 1158 μεῖζον BNP 1160 διηργάσασϑε P διειρ- 
γάσασϑε p 1161 gcr' Nauck 1163 διολλύμεσϑα O | μυρίας P, 
μυρίους Ὁ 1167 δυστυχής] fort. δυσκλεής 
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μακάριος 160. ἄν, εἴ τι τῶνδε μακάριον᾽ 1110 

νῦν δ᾽ αὔτ᾽ ἰδὼν μὲν γνούς τὲ σῇ ψυχῆ. τέκνον, 

οὐκ οἶσϑ᾽, ἐχρήσω δ᾽ οὐδὲν ἐν δόμοις ἔχων. 
δύστηνε, κρατὸς ὡς ἔκειρεν ἀϑλίως 

τείχη πατρῷα. “οξίου πυργώματα., 

ὃν πόλλ᾽ ἐκήπευσ᾽ 1) τεκοῦσα βόστρυχον 1175 
φιλήμασίν τ᾽ ἔδωκεν, ἔνϑεν ἐκγελᾷ 

ὀστέων ῥαγέντων φόνος, ἵν᾿ αἰσχρὰ μὴ λέγω. 
ὦ χεῖρες, ὡς εἰχοὺς μὲν ἡδείας πατρὸς 

κέχτησϑ'᾽, ἐν ἄρϑροις δ᾽ ἔκλυτοι πρόκεισϑέ μοι. 
ὦ πολλὰ κόμπους ἐκβαλὸν φίλον στόμα. 1180 

ὄλωλας. ἐψεύσω uw, ὅτ᾽ ἐσπίτνων πέπλους. 
ὦ μῆτερ. ηὔδας, 7) πολύν σοι βοστρύχων 
πλόκαμον κεροῦμαν πρὸς τάφον 9' ὁμηλίκων 

κώμους ἐπάξω, φίλα διδοὺς προσφϑέγματα. 

σὺ δ᾽ οὐκ ἔμ΄. ἀλλ᾽ ἐγὼ σὲ τὸν νεώτερον 1185 

γραῦς ἄπολις ἄτεκνος ἄϑλιον ϑάπτω νεκρόν. 

οἴμοι, τὰ πόλλ᾽ ἀσπάσμαϑ᾽ αἵ v ἐμαὶ τροφαὶ 
ὕπνοι τ᾽ ἐκεῖνοι φροῦδά μοι. τί καί ποτε 

γράψειεν ἂν σῷ μουσοποιὸς ἐν τάφῳ: 

τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἔχτειναν ᾿Ζργεῖοί ποτε 1190 
δείσαντες; αἰσχρὸν τοὐπίγραμμά γ᾽ ᾿Ελλάδι. 

ἀλλ᾽ οὖν πατρῴων οὐ λαχὼν ἕξεις ὅμως 
ἐν 1) ταφήσῃ χαλκόνωτον ἰτέαν. 
T 
rj ὦ καλλίπηχυν Ἕκτορος βραχίονα 

σῴώξουσ᾽, ἄριστον φύλακ᾽ ἀπώλεσας σέϑεν. 1195 

1171 νῦν δ᾽] Reiske, νῦν libri | αὖτ᾽ libri | μὲν om. NN | γνοὺς 
δὲ ΟἹ σῇ] τῇ N 1112 σύνοισϑ᾽ Hartung, κάτοισϑ᾽ Dindorf, ἤδησϑ᾽ 
Sehenkl 1178 óc] anonymus (,Epitomae MS. o* Burges), ὡς σ᾽ P, 
ὃς BN, oog C 1174 τύχη πατρώω ΡΨ 1176 φιλήμασί ΒΝ — 1177 
cfr. Hesych. αἰσχρά" μυσαρὰ κακά. Εὐριπίδης Τρῳάσιν 1178 εἰκοῦς 
O.P (εἰκόνας suprascr. p) 1119 πρόση pro πρόκεισϑέ μοι C | μοι om. 
BN | πρόκεισϑε δή Fix, πρόκεισϑε νῦν Nauck 1180 éxfeiov P | 
φίλιον Ὁ 1181 ἐσπίτνων]) scripsi, εἰσπίπτων libri (εἰσπίπτον C) | 
πέπλους P, λέχος O 1182 σε Ν 1188 τάφων N|9' 0, 9 P 
1184 ἐπάξω] Nauck, ἀπάξω libri 1187 ἀσπάμαϑ'᾽ B 1188 ὕπνοι 
τ᾽ ἄυπνοι Hermann (πόνοι τ᾽ ἄυπνοι Burges), fort. ἀγρυπνίαι τε 
1189 σῷ] Dobree, σὲ libri — 1191 τοὐπίγραμμ᾽ ἐν P, sed ἐν inseruit p 

1193 ἰταίαν, superscr. e, C 1194 o BN 1195 ϑέϑεν P 
σέϑεν p 

Euripides, Troades. 4 
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ς ς ^ 2 ΄ Ἁ EU , 

ὡς ἡδὺς £v πόρπακι σὸς κεῖται τύπος 

ἴτυός τ᾽ ἐν εὐτόρνοισι περιδρόμοις ἱδρώς. 

ὃν ἐκ μετώπου πολλάκις πόνους ἔχων 

ἔσταξεν Ἕκτωρ προστιϑεὶς γενειάδι. 

φέρετε, κομίξετ᾽ ἀϑλίῳ κόσμον νεχρῷ 1900 
ἐκ τῶν παρόντων" οὐ γὰρ ἐς κάλλος τύχας 

δαίμων δίδωσιν" ὧν δ᾽ ἔχω, λήψῃ τάδε. 
ϑνητῶν δὲ μῶρος ὅστις εὖ πράσσειν δοκῶν 
βέβαια qoos" τοῖς τρόποις γὰρ o6 τύχαι. 

ἔμπληκτος ὡς ἄνϑρωπος. ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε 1205 

πηδῶσι. κοὐδεὶς αὑτὸς εὐτυχεῖ ποτε. 

ΧΟ. καὶ μὴν πρὸ χειρῶν αἵδε σοι σκυλευμάτων 

Φρυγίων φέρουσι κόσμον ἐξάπτειν νεκρῷ. 

ΕΚ. ὦ τέκνον, οὐχ ἵπποισι νικήσαντά δὲ 
οὐδ᾽ ἥλικας τόξοισιν, oto Φρύγες νόμους 1210 

τιμῶσιν, οὐκ ἐς πλησμονὰς ϑηρώμενοι. 

μήτηρ πατρός Gov προστίϑημ᾽ ἀγάλματα 
τῶν σῶν zov ὄντων᾽ νῦν δέ σ᾽ ἡ ϑεοστυγὴς 

ἀφείλεϑ᾽ Ἕ λένη, πρὸς δὲ καὶ ψυχὴν σέϑεν 
ἔκτεινε καὶ πάντ᾽ οἶκον ἐξαπώλεδσεν. 1215 

XO. ὃ &£, φρενῶν 

ἔϑιγες ἔϑιγες᾽ ὦ μέγας ἐμοί ποτ᾽ ὧν 

ἀνάκτωρ πόλεως. 

EK. ἃ δ᾽ ἐν γάμοισι χρῆν 6s προσϑέσϑαι χροὶ 

᾿“σιατίδων γήμαντα τὴν ὑπερτάτην., 

Φρύγια πέπλων ἀγάλματ᾽ ἐξάπτω χροός. 1220 

σύ τ᾽, ὦ ποτ᾽ οὖσα καλλίνικε μυρίων 
μῆτερ τροπαίων. “Ἕκτορος φίλον δάκος, 

1196 σῷ κεῖται Dobree, fort. σῴξεται 1199 ἔσταξεν O, ἔσταξέ 
σ᾽ Bothe 1202 ὧν] fort. ὅσα 1203 ante versum ὥριον ζῆ C | 
μόρος Ν 1204 τοῖς τρόποις] fort. πολύτροποι 1200 αὑτὸς] 
Valckenaer, αὐτὸς libri | εὐτυχῆ P εὐτυχεῖ p | κοὐκ ἀεί mzo9' αὑτὸς | 
εὐτυχεῖ J. Heiland, fort. κοὐδεὶς διὰ τέλους ὃς εὐτυχεῖ 1207 fort. 

πρόχειρον 1208 ἐξάπειν B | νεχροῦ Nauck 1210 οὺς] ὡς Ν 
1911 inter οὐκ et ἐς versus intercidisse videtur (post hunc v. lacunam 
statuit Hermann) 1212 προστίϑημ᾽ | Herwerden, προστίϑησ᾽ libri 
1915 ἐξαπώλεσε ΒΝ 1918 γάμοισι χρῆν] Rh. Prinz, γάμοις ἐχρῆν 
libri [προϑέσϑαι Ν 1920 om. O | χροός] νεκροῦ Lenting 
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στεφανοῦ" κάτει γὰρ οὐ ϑανοῦσα σὺν νεκρῷ" 

ἐπεὶ σὲ πολλῷ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦ σοφοῦ 
κακοῦ vr Ὀδυσσέως ἄξιον τιμᾶν ὕπλα. 1925 

XO. αἰαϊ «ioi, 
1 E - 3 s πικρὸν ὄδυρμα γαϊά σ΄. ὦ 

, , 

τέκνον. δέξεται. 

στέναξε, μᾶτερ. EK. αἰαῖ. 

XO. νεκρῶν i«xyov. EK. οἴμοι [μου]. 1230 

XO. οἴμοι δῆτα σῶν ἀλάστων κακῶν. 

ΕΚ. τελαμῶσιν ἕλκη τὰ μὲν ἐγώ σ᾽ ἰάσομαι, 

τλήμων ἰατρός. ὄνομ᾽ ἔχουσα, τἄργα δ᾽ oU: 
τὰ δ᾽ ἐν νεκροῖσι φροντιεῖ πατὴρ δέϑεν. 

ΧΟ. ἄρασσ᾽ ἄραδσσε κρᾶτα 1935 
πιτύλους διδοῦσα χειρός. 

ἰώ μοί μοι. 

EK. ὦ φίλταται γυναῖκες. 
XO. [[Ἐκάβη] σὰς ἔνεπε. τίνα ϑροεῖς αὐδάν; 

ΕΚ. οὐκ ἣν ἄρ᾽ ἐν ϑεοῖσι πλὴν οὑμοὶ πόνοι 1940 
Τροία τὲ πόλεων ἔκχριτον μισουμένη, 

μάτην δ᾽ ἐβουϑυτοῦμεν. εἰ δὲ μὴ ϑεὸς 

ἔστρεψε τἄνω περιβαλὼν κάτω χϑονός. 

ἀφανεῖς ἂν ὄντες οὐκ ἂν ὑμνήϑημεν ἂν 

μούσαις ἀοιδὰς δόντες ὑστέραν βροτῶν. 1245 

χωρεῖτε. ϑάπτετ᾽ ἀϑλίῳ τύμβῳ vsxoóv: 
ἔχει γὰρ οἷα δεῖ γε νερτέρων στέφη. 

1223 κάτει) scripsi, ϑανῇ libri 1225 κακοῦ τοῦ JN 1229 
στέναξε P, στέναξον O 1230 XO. et EK. om. OP, add. Aldina | 
vexoov H, vsxoóv OP | μοι delevit Hermann 1232 EK. om. O | 
ἰήσομαι O 1233 ὄνομα à' N 1284 φροντιεῖ Christ. pat. 1383, 
φροντίσει OP (φροντίσιν corr. in φροντίσει N) 1235 XO. om. C | 
κρᾶτα] Bothe, χειρὶ κράτα (vel κρᾶτα) libri 1286 πίτυλα NN, fort. 
χτύπους 1238 EK. om. Ὁ 1289 XO. om. O | Ἑκάβη σὰς] -.- σασ᾽ 
Dindorf, ϑαρσήσασ᾽ Hermann | ἔνεπε] Seidler, ἔννεπε libri 1940 sq. 
ϑεοῖσι} fort. ϑεῶν γόνασι | ἐμοὶ πόνοι (malim πόνος) Τροίᾳ... μισουμένῃ 
Bothe (post Reiskium qui πλὴν ἤ μοι πόνοι Τροίᾳ... μισουμένῃ pro- 
posuerat) | ἔκκριτον etiam P, sed alterum » in ras. literarum so ut 
videtur scr. p 1242 δὲ μὴ] H. Stephanus, δ᾽ ἡμᾶς libri — 1243 ἔστρεψε 
v ἄνω P, ἀφανεῖς ἂν ὄντες BN | versum om. C 1245 δόντες B N P, 
διδόντες C | ὑστέραν P, ἀοιδοῖς O | fort. μούσας ἀοιδοῖς δόντες ὑστέρων 

βροτῶν, cfr. Hik. 1225 1341 δεῖ P, δή O 
A * 
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δοκῶ δὲ τοῖς ϑανοῦσι διαφέρειν βραχύ, 

εἰ πλουσίων τις τεύξεται κτεριδσμάτων᾽ 

κενὸν δὲ γαύρωμ᾽ ἐστὶ τῶν ξώντων τόδε. 1950 
XO. ἰὼ ἰώ" 

μιελέα μήτηρ. ἣ τὰς μεγάλας 

ἐλπίδας ἐν σοὶ κατέκαμψε βίου. 

μέγα δ᾽ ὀλβισϑεὶς ὡς ἐκ πατέρων 

ἀγαθῶν ἐγένου. | 

δεινῷ ϑανάτῳ διόλωλας. 1255 
ἔα ξα᾿ 

τίνας ᾿Ιλιάσιν ταῖσδ᾽ ἐν κορυφαῖς 
λεύσσω φλογέας δαλοῖσι χέρας 

διερέσσοντας: μέλλει Τροία 

καινόν τι κακὸν προσέσεσϑαι. 

TA. αὐδῶ λοχαγοῖς. οἱ τέταχϑ᾽ ἐμπιμπράναι 1260 

Πριάμου τόδ᾽ ἄστυ, μηκέτ᾽ ἀργοῦσαν φλόγα 

ἐν χειρὶ σῴξειν, ἀλλὰ πῦρ ἐνιέναι. 

ὡς ἂν κατασκάψαντες ᾿Ιλίου πόλιν 

στελλώμεϑ'᾽ οἴκαδ᾽ ἄσμενοι Τροίας ἄπο. 

ὑμεῖς δ᾽, ἵν᾽ αὑτὸς λόγος ἔχῃ μορφὰς δύο, 1965 

χωρεῖτε, Τρώων παῖδες, ὀρϑίαν ὅταν 

σάλπιγγος ἠχὴν δῶσιν ἀρχηγοὶ στρατοῦ. 

πρὸς ναῦς ᾿4χαιῶν, ὡς ἀποστέλλησϑε γῆς. 

σύ T, ὦ γεραιὰ δυστυχεστάτη γύναι, 
ἕπου. μεϑήκουσίν σ᾽ Ὀδυσσέως πάρα 1970 
οἵδ᾽, ᾧ σε δούλην κλῆρος ἐκπέμπει y9ovóe. 

EK. οἱ ᾽γὼ τάλαινα᾽ τοῦτο δὴ τὸ λοίσϑιον 

1948 διαφέρει ON 1950 καινὸν P κενὸν p | γαῦρον μ᾽ P 
γαύρωμ᾽ p | τότε Ν, τάδε Christ. pat. 1452 1251 μήτηρ] Dindorf, 
μάτηρ O, μᾶτερ P 1252 ἐν] Porson, ἐπὶ libri  κατέκαμψε)] Burges, 
xcréyvonps libri 1268 ὀλβισϑεῖσ᾽ O 1253 sq. μέγα δ᾽ ὀλβισϑεὶς ὡς 
ἐξ ἀγαϑῶν (ceteris deletis) Hermann 1256 chori notam ante ἔα ἔα 
scripsit prima m. in B, hemichorü N, Hecubae P | τίνας C, τίνας 
τίνας BN P ἰλιάσιν] Aldina, ἰλιάσι O.P | παῖσδ᾽ ΒΝ, τούσδ᾽ Lenting 

1957 λεύσω DB 1258 μέλει ΒΝ 1260 τέταχϑ' ἐμπιμπράναι]) Dindorf, 
τέταχϑεν πιμπράναι B, τέταχϑαι πιμπρᾶναι Ν, τέταχϑε πιμπράναι ΟΡ 

1962 χειρὶ P, χερσὶ O 1265 αὐτὸς OP | ἔχει superscr. ov P 
1267 ἠχὴν] Pierson (fort. ἀχὴν), ἠχὼ libri, cfr. Christ. pat. 1755 
1269 γηραιὰ IN 1970 μεϑήκουσί σ᾽ B, μεϑήκουσ᾽ Ν 1971 oià ὦ 
BN χϑονός O, πάτρας P 1972 oí (vel o?) ἐγὼ OP 
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καὶ τέρμα πάντων τῶν ἐμῶν ἤδη xoxQv' , 

ἔξειμι πατρίδος, πόλις ὑφάπτεται πυρί. 

ἀλλ᾽, ὦ γεραιὲ πούς, ἐπίσπευσον μόλις, 1215 

ὡς ἀσπάσωμαι τὴν ταλαίπωρον πόλιν. 

ὦ μεγάλα δή ποτ᾽ ἀμπνέουσ᾽ ἐν βαρβάροις 
Τροία. τὸ κλεινὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήδσῃ τάχα. 

πιμπρᾶσί 6 , ἡμᾶς δ᾽ ἐξάγουσ᾽ ἤδη χϑονὸς 

δούλας" ἰὼ ϑεοί. καὶ τί τοὺς ϑεοὺς καλῶ; 1980 

καὶ πρὶν γὰρ οὐκ ἤκουσαν ἀνακαλούμενοι. 

φέρ᾽ ἐς πυρὰν δράμωμεν" ὡς κάλλιστά μοι 

σὺν τῇδε πατρίδι κατϑανεῖν πυρουμένῃ. 

TA. ἐνθουσιᾷς. δύστηνε. τοῖς σαυτῆς κακοῖς. 

ἀλλ᾽’ ἄγετε. μὴ φείδεσϑ᾽- Ὀδυσσέως δὲ χρὴ 1285 
ἐς χεῖρα δοῦναι τήνδε xai πέμπειν γέρας. 

ΕΚ. ὀτοτοτοτοτοῖ. 

Κρόνιε, πρύτανι Φρύγιε, γενέἕτα 

πάτερ. ἀνάξια τᾶς ΖΙαρδάνου 

γονᾶς τάδ᾽ οἷα πάσχομεν δέδορκας; 1290 

ΧΟ. δέδορκεν, & δὲ μεγαλόπολις 

ἄπολις ὄλωλεν οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστι Τροία. 

ΕΚ. ὀτοτοτοτοτοῖ. 

λέλαμπεν Ἴλιος περ- 1295 

γάμων τὲ πυρὶ καταίϑεται τέραμνα 

καὶ πόλις ἄκρα τε τειχέων. 

ΧΟ. πτέρυγι δὲ καπνὸς ὥς τις οὐ- 

ρανίᾳ πεσοῦσα δορὶ καταφϑένει γᾷ. 

μαλερὰ μέλαϑρα πυρὶ κατάδρομα 1800 

δαΐῳ vs λόγχα. 

ΕΚ. ἰὼ γᾷ τρόφιμε τῶν ἐμῶν τέκνων. stroph. 

- 1218 τῶν ἐμῶν ἤδη] Musgrave, ἤδη τῶν ἐμῶν libri, ἦλθε τῶν 
ἐμῶν Nauck | versus suspectus 1216 ἀσπάσομαι D, ἀποσπάσομαι IN 
1277 ἐμπνέουσ᾽ H et Christ. pat. 1704 1978 ἀφῃρήσῃ L. Dindorf 

1279 πιμπραξκ ἡμᾶς δ᾽ P πιμπρασὶ δ᾽ ἡμᾶς p | ióq C 1280 
δούλους Elmsley 1283 πατρίδη P 1284 XO. P | τοῖς αὐτοῖς 
BN 1286 εἰ C | χεῖρας Ν 1287 et 1294 ὀττοτοτοτοτοῖ O.P 
1989 ἄξια O τῆς P, τᾶσδε O | δαρδανίου P 1292 οὐδ᾽ ἔτ᾽ H, οὐδέ 
v ΒΝΡ, οὐδ᾽ C 1295 ἥλιος Ν 1296 τε om. P 1298 ὅς τις C 

1300 μαλερῷ J. G. Schneider 
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XO. $35 

EK. ὦ τέκνα, κλύετε, μάϑετε ματρὸς αὐδάν. 
ΧΟ. ἰαλέμῳ τοὺς ϑανόντας ἀπύεις. 

ΕΚ. γεραιά γ᾽ ἐς πέδον τιϑεῖσα μέλεα 1305 
καὶ χερσὶ γαῖαν κτυποῦσα δισσαῖς. 

ΧΟ. διάδοχά cov γόνυ τίϑημι yoíc 

τοὺς ἐμοὺς καλοῦσα νέρϑεν 

ἀϑλίους ἀκοίταο. | 

EK. ἀγόμεϑα φερόμεϑ' XO. ἄλγος ἄλγος βοᾷς. 1810 
EK. δούλειον ὑπὸ μέλαϑρον. ΧΟ. ἐκ πάτρας γ᾽ ἐμᾶς. 
ΕΚ. ἰὼ ἰώ. 

Πρίαμε Πρίαμε, σὺ μὲν ὀλόμενος 
ἄταφος ἄφιλος 

ἄτας ἐμᾶς ἄιστος εἶ. 

ΧΟ. μέλας γὰρ ὕσσε κατακαλύπτει 1315 

ϑάνατος ὅσιον ἀνοσίοις σφαγαῖσιν. 

ΕΚ. ἰὼ ϑεῶν μέλαϑρα καὶ πόλις φίλα, antistr. 

XO. 8 & 

EK. τὰν φόνιον &ysevà φλόγα δορός vs Aóyyav. 

XO. τάχ᾽ ἐς φίλαν γᾶν πεσεῖσϑ᾽ ἀνώνυμοι. 

ΕΚ. κόνις δ᾽ ἴσα καπνῷ πτέρυγι πρὸς αἰϑέρ᾽ 1820 
ἄιστον οἴκων ἐμῶν μὲ ϑήσει. 

ΧΟ. ὄνομα δὲ γᾶς ἀφανὲς εἶσιν" ἄλλᾳ δ᾽ 
3) 221 Ὁ ἢ ἄλλο φροῦδον, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστιν 

ς ἁ τάλαινα Τροία. 

EK. ἐμάϑετ᾽, ἐκλύετε; XO. περγάμων κτύπον. 1325 

1808 8 8€ P, 8 ὃ μέλαϑρα τῷ πυρὶ καταδέδρακεν (τὸ πῦρ κατα- 
ósÓocunxsv Kirchhoff, cfr. 1800) O | μητρὸς ΒΝ 1305 EK. om. 
Pig. .Sedlr, x. hbri 1306 χτυποῦσα)] ex schol. Musgrave, 
κρύπτουσα O, κρύὐπτουσὶ P 1307 XO. om. P | διάδοχα quondam ex 
BC referebatur, διάδοχόν OP 1310 φερόμεϑα OP | ἄλγος ἄλγος] 
fort. &uóv ἄλγος 1312 io semel P 181 sqq. notas personarum om. 
OP, nisi quod XO. exhibet P 1318 ante ὃ ξ, EK. 1325 BP, EK. 
1326 N, ΤΑ. 1829 ante τ᾽ OP, correxerunt Seidler et Kirchhoff 
1315 κατακαλύπτει C, κατακαλύφει ΒΝΙΡ, κατεκάλυψε H. Stephanus 

1316 ὅσιον O, ὅσιος P | ἀνοσίοις] L. Dindorf (cfr. Iph. A. 1318), 
ἀνοσίαις OP | σφαγαῖς P 1318 λόγχην C 1319 γᾶν O, γὰρ P 
1320 δ᾽ ἴσα καπνῷ] fort. δὲ φερομένη | αἰϑέρα OP 1321 μὲ ϑήσει 
P, μεϑήσει O 189929 AA: 0. BNP 1323 οὐδ᾽ ἔτ᾽ C, οὐδε v 
BNP 1325 περγάμων ys Seidler 
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EK. ἔνοσις ἅπασαν ἔνοσις XO. ἐπικλύξει πόλιν. 

ΕΚ. ἰὼ ἰὼ 
τρομερὰ τρομερὰ μέλεα, φέρετ᾽ ἐ- 
μὸν ἴχνος, ἴτ᾽ ἐπὶ [τάλαιναν] 
δούλειον ἁμέραν βίου. 1880 

ΧΟ. ἰὼ τάλαινα πόλις" ὅμως δὲ 

πρόφερε πόδα σὸν ἐπὶ πλάτας ᾿Δ“χαιῶν. 

1326 ἕνωσις... ἕνωσις O | ἐπικλύξει)] Burges, ἐπικλύσει libri 
1327 ἰὼ semel libri — 1328 τρομερὰ semel O 1829 τάλαιναν delevit 
Hermann | subscriptum in Ὁ τέλος εὐριπίδου τρωάδων, in P cíAoce 
τρωάδων 



APPENDIX 
coniecturas minus.probabiles continens. 

Personis fabulae ἄγγελος addit Elmsley (v. infra ad v. 1123) 
1 ἁλμυροῦ Burges 4 χϑόνα] πόλιν F. Gu. Schmidt — 7 ἀπέσβη 

vel ἀπέπτη F. Gu. Schmidt | πόλεως Burvges 
12 βρέτας] τέρας Paley 
23 "4oysieg τε olim Nauck  23—27 delet Klinkenberg 24 delet 

Nauck 
35 xouicüsic Aldina | versum delet Nauck 36—44 delet 

Klinkenberg 86 εἰσορᾶν] ἱστορεῖν Dobree 389 ἧς (et 40 λάϑρα) TTyrrell 
40 οἰκτρὰ] ἤδη Dindorf, ϑαλερὰ M. Schmidt, ἁβρὰ Nauck | τλή- 

μονος (et antea λάϑρᾳ) Schenkl 49 ἔϑηκ᾽ Naber 45—47 delet 
G. Wagner, 40 5αᾳ. abicit Hannemueller 48 γένους Burges 49 μέγαν 
δὲ Elmsley 

50 πάρος σ᾽ ἔμ᾽ ἐννέπειν Burges 55 μῶν ἐξ Ὀλύμπου vel 56 
δαιμόνων ἄλλου πάρα Heimsoeth | rov] τι Bothe 56 ἢ καὶ δαιμόνων 
ἄλλου τινὸς Schenkl δ1 fort. οὗ βεβήκαμεν ὅ9 οὔ zov coniciebam | 
νιν] γὰρ Markland, σύ γ᾽ Lenting, ποτ᾽ Nauck | νῦν] δὴ Musgrave | 
versum delet C. Busche 

60 ἔλαβες πυρὶ κατῃϑαλωμένην Heimsoeth (κατῃϑαλωμένην iam 
Elmsley) 61 λόγοις Reiske 

10 (As M. Schmidt 11 κοὺ δείν᾽ "Ayouóv Nauck 12 ἔπερσαν 
Ἴλιον Musgrave 74 ἕτοιμά γ᾽ ἴσϑι τἀπ᾽ ἐμοῦ aut ἕτοιμα γοῦν σοὶ 
τἀπ᾽ ἐμοῦ aut ἕτοιμ᾽ ἃ βούλει τό γ᾽ ἐπ᾽ ἐμοί Reiske (malim τοὐπ᾽ ἐμοί), 
fort. πάρεσϑ' ἕτοιμα τἀπ᾽ ἐμοῦ 19 πέμψειν Porson | αἰϑέρος] fort. 
οὐρανοῦ 

80 φῶς κεραύνιον vel 81 πιμπράναι φλογί Burges 81 βάλλειν 
μὲν αὐτούς, ναῦς δὲ, nisi potius spurius sit versus, F. Gu. Schmidt 
83 βρέμοντα!] δέμβων τε Jacobs | βρέμειν τρικυμίαις. TS ge 85 τἄμ᾽ 
ἀνάκτορ᾽ εὖ τίξιν (vel ἐξ ἴσου) vel πάντα τἄμ᾽ ἀνάκτορα Blaydes 
86 σέβειν] τίειν Herwerden 87 λόγων] πόνων F. Gu. Schmidt 

90 Καφηρίδες DBlaydes 91 ϑανόντων] ἀϑάπτων vel ταϑέντων 
Lenting 9ὅ ἐχκπορϑῶν Hartung 917 αὔτ᾽ ἐσήλαϑ'᾽ ὕστερον M. Schmidt 
98—104 — 115—121, 105—109 — 110—114, 122—137 — 138—152 statuit 

Seidler 98 κεφαλήν] γεραρὴν Matthiae 99 δέρης Bothe 
100 ἐσμεν] ἐστιν Blaydes 101 μεταβαλλομένων ἀνέμων vel 

μεταβαλλομένης πνοιῆς vel potius μεταβαλλομένου λαίφους Lenting | 

Cp — ÁO 
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μεταβαλλομένου δ᾽ ἀνέμου σ᾽ ἀνέχου, versu post 102 transposito, Burges | 
versum delet Chr. Baier 102 πλεῖ κατὰ δαίμονα delet Dobree, πλεῖ 
δὲ κατὰ ῥοῦν conicit Herwerden, πλεῖ δὲ κατ᾽ οὖρον, nisi totus versus 
delendus sit, Blaydes 104 πονοῦσα F. Gu. Schmidt 104 5α. τύχαις, 
αἰαῖ Tyrrell 108 σεπτευομένων Musgrave 

110 τί δὲ μὴ σιγᾶν delet Cobet 111 τί μὲ ϑρηνῆσαι olim 
Nauck | versum delet Tyrrell 114 στερροῖς λέχτροισι. ταϑεῖσα (ce- 
teris deletis) Seidler, νῶτ᾽ ἐν στερροῖσι ταϑεῖσα Hermann 117 
ἀκανϑᾶν (deleto ^") Burges 117 sq. νώτων ἄκανϑαν, τούς τ᾽ ἀμφο- 
τέρους Reiske 118 τοίχους, μελέων Tyrrell | ante 119 lacunam (ἐπεγει- 
ρούσῃ φρένα Oseter) statuit, Paley 119 ἐπιοῦσαν ἀξὶ vel ἐπιοῦσ᾽ 
αἰεὶ Musgrave, (ἐγείρουσ᾽ Jacobs) | ἐπὶ τοῖς. . ἐλέγοις Hartung 
1195. ἐπιοῦσα δὲ καὶ... μοῦσ᾽ ἔτ᾽ ἀκεῖται τοὺς δυστήνους Burges 

120 δέ γ᾽ αὕτη olim Hermann 121 κελαδεῖν] κλάειν Reiske | 
ἀχόρευτος H. Cron 122 ναῶν ὦ wxAsvet Burges 193 κώπαις] 
σπλεύσασαι Paley 128 sq. κώπαισιν | διά 9^ ἅλα πορφυροειδέα λιμένας 
9' olim Hermann, κώπαις ἅλα | διὰ πορφυροειδέα καὶ λίμνας Hartung 

123 sqq. κώπαισιν διὰ πορφυροειδέα $9" ἅλα λιμένας 9' Ελλάδος 
εὐόρμους παιᾶνι στυγνῷ συρίγγων εὐφϑόγγῳ τ᾽ αὐλῶν φωνᾷ.. ἐν κόλ- 
ποισιν Seidler, κώπαισιν | διά 9" ἅλα πορφυροειδέα βᾶσαι | λιμένας 9" 
Ἑλλάδος εὐόρμους |.. εὐφϑόγγῳ φωνᾷ πλεκτὰν κτὲ. Hermann (opuse. 
VIII p. 206) 194 δι᾿’ ἅλα vs Heath 195 Τρῳάδος heiske, Αὐλίδος 
Burges, Ελλάδος (01o&e» Schenkl 197 &q9óyyo Bothe | συρίγγων 
δυσφϑόγγοις φωναῖς Paley 128 βαίνουσαι delebat olim Hermann | 

πλεχτὰς Musgrave, πλεχτᾶν vel mAswv&v ..moiósvw '"lyrrell 128 sq. 
zÀAoywrüv αἰγυπιοὶ παιδείαν ἐξῃτήσασϑ'᾽ Conington 129 ἐξηρτύσασϑ᾽᾽ 
Scaliger 

130 ἐν Τροίας κόλποις (deleto αἰαῖ) Hartung | κόλποισιν Seidler 
136 ἐμέ vs τὰν (deleto Πρίαμον) Burges | κἀμέ τε μελέαν 'Exd(mv 
Heath, κἄμ᾽ αὖ μελέαν Ἑκάβαν Paley 189 σκηναῖς ἔφεδρός γ᾽ Heath, 
ἔφεδρος σκηναῖς vel σχηναῖσιν ἔφεδρος Seidler | ̓Δγαμεμνονίαις σκηναῖς 
ἔφεδρος Dobree, σκηναῖς ᾿4γαμεμνονίαις ἔφεδρος C. Busche 

141 τε ξυρήκει Heath, ξυροήκει Lobeck, ξυρίᾳ (vel ξυρίῳ) Her- 
mann, ξυρικῇ ex schol. Kirchhoff 144 χαὶ κοῦραι καὶ δύσνυμφοι 
Aldina, καὶ κοῦραι καὶ νύμφαι δύσνυμφοι Tyrwhitt 146 μάτηρ δὲ 
πτανοῖς Schenkl | ὥς τις Aldina | πτανὸς Musgrave 146 sqq. μάτηρ 
πτανοῖς δ᾽ | ὄρνισιν ὕπως ἐξάρξω ᾽γὼ | κλαγγάν, μολπὰν κτὲ. Barthold 

147 ὅπως) οὕτως Barnes | ὄρνισιν οἰκτρῶς Jacobs, (ὄρνυσιν, οὕτως 
Lenting), ὄρνισιν ózóc, τὼς Burges, ὄρνισιν ἄπαις Karsten, ὄρνισι γοῶσ᾽ 
Usener, ὄρνισιν ἱεῖσ᾽ vel ὄρνισι χέουσ᾽ Blaydes | ὄρνισι, νέαν ἐξάρξω 
᾿γὼ vel ὄρνις ἐξάρξω Paley | ὄρνισιν ὕπως ἄρξω (deleto ἐγὼ) Tyrrell 
148 μολπᾶς vel μολπᾶν Blaydes, μολπὰν delet Kirchhoff | μολπὰν 
μελέων οὐ ταύταν Hermann | οὐ μὰν τὰν olim Hermann, ἀλλ᾽ οὐ τὰν 
Seidler, οὔ τοὶ τὰν Matthiae, οὐ δὴ τὰν L. Dindorf, οὐ γὰρ τὰν Paley 

150 sq. σκήπτρῳ Φρυγίῳ διερειδομένα (deletis verbis Πριάμου et 
Φρυγίαις) Burges 152 ἐξῇρον εὐρύϑμοις (vel ἤγαλλον vel ὥλβιξον) 
Blaydes | ϑεοῖς (et antea Φρυγίοις) Reiske, παρὰ ϑεούς Musgrave 
153 sqq. hemichoriüis duces hemichoriorum substituit R. Arnoldt, chorica 
singulis choreutis tribuit O. Hense 154 ποῖ λόγος ἥκει ante 176 
inserit .Burges | τίς λόγος Herwerden 156 φόβον αἰϑύσσεις Burges | 



58 APPENDIX 

ἄσσει {δή Hermann 168 δούλιον αἰῶν᾽ Burges 159 ὦ olim 
delebat Nauck [ πρὸς ναῦς δὴ Seidler, πρὸς ναυσὶν Kirchhoff 

161 7 που μ᾽ ἤδη] ἦ που δή us τάλαιναν Aldina 108 ὃ &] 
αἰαῖ Dindorf 169 sq. μὴ τὰν ἐκβακχχεύουσαν Burges 

170 ,deesse quaedam videntur* Dobree 1171 πέμψασϑ'᾽ Aldina, 
πέμψησϑ'᾽ Burges | πέμψεσϑ'᾽ ἔξω; Hermann 172 ἄλγεσιν ἀλγυνθῶ: 
Schaefer 173 etiam ἰὼ Τροία δύσταν᾽  Seidler 171 "Ayeusuvovios 
(omisso τάσδ᾽) vel τάσδ᾽ ᾿Δτρειδῶν Lenting (4rosióàv Herwerden) 
178 βασιλίς, σέϑεν, si μ᾽ ὠμὴ κτείνειν Burges 

182 ὀρϑρεύουσαν olim vulgo, ὀρϑεύουσαν vel ὀρϑυνϑεῖσαν Reiske, 
ὀρϑρεύουσα Dindorf 182 sq. ὀρθρεύουσαν ψυχὰν... ἦλϑεν φρίκα Burges 

188 ἦλϑον)] (ἤλυον Musgrave) 184 ante ἤδη aliquid (o? ᾽γὼ 
τλάμων) excidisse putat, scilicet in v. 161 Aldinam secutus, Seidler | 
sí δή Bothe 187 ἢ Φϑιωτᾶν) ἠπειρώταν Dlaydes 188 ἢ delet 
Kirchhoff | εἰς νησαίαν olim Nauck | νησαιᾶν... χωρᾶν Barnes, Νισαίων 
μ᾽ ἕλξει χήραν F. Gu. Schmidt ἄξειν ᾽ς χώραν Blaydes 189 δυστάνου 
Burges 

191 & delet Seidler 193 ἢ delet Lachmann 193 sq. νεκύων 
ἀμενηνὸν ἄγαλμα, | £& | τὰν παρὰ Hermann | νεκύων ἀμενηνὸν ἄγαλμα, 
αἰαῖ, | ἢ τὰν προϑύρων φυλακὰν κχτὲ. Barthold 194 παρά rov olim 
coniciebam 197 sq. αἰαῖ, ποίοις δ᾽ οἴχτοις τὰν σὰν καὶ ἐμὰν Reidler, 
item et λύμαν ἐξαιάξουσ᾽ Hermann, αἰαῖ ποίοισιν δ᾽ οἴχτοις τὰν ἀμὰν 
λύμαν ἐξαιάξω Hartung 198 κἀμὰν λύμαν ἐξανάξω Schenkl | ἐξανάξεις 
Musgrave 199 κερκίδ᾽ ἐφ᾽ ἱστοῖς Paley 

200 δινοῦσ᾽ ἐξάρξω μολπάν Herwerden | etiam ἐξαλαλάξω Barthold 
201 σώματα λούσω Reiske 201sq. νέατος Heath, νεατὰ Bothe | 

νεῖά τοι ἁμῶν σώματα... νεία μόχϑους Hartung 202 καί zov μόχϑους 
olim Hermann 208 τὰν wAswü&v γᾶν Lachmann 

211 5α. τάν τ᾽.. Θεράπναν, Ἑλένας ἔνϑ'᾽ ἀντάσω, Μενέλᾳ δούλα 
Musgrave 218 τῷ γᾶς πορϑήτορι Τροίας Burges 216 χρηπῖδά v 
Ὀλύμπου Erfurdt 216 (φαμᾶν vel φάμας Reiske) 

220sq. xAwóv τ᾽... ἀντήρη, χώρᾳ Musgrave 294.5α. τάν τ᾽ 
ἄγχιστ᾽ εὖ φῦσαν γᾶν ᾿Ιονίῳ παίεσϑαι πόντῳ Musgrave | ἀγκιστρεύου- 
σαν... ναύτας Goram 225 ναύτα] ναύταις Victorius (quod requirit 
"Iovtov .. πόντου), ναΐεσϑαι H. Stephanus, ναστὰν eiske, νεῖσϑαι 
Seidler, v«tow Dindorf | ̓ Ιονίῳ πόντῳ ναίοιμ᾽ olim Herwerden 2217 
ξανϑᾶν χαιτᾶν Reiske | πορσαίνων Musgrave 

233 δοῦλαι γὰρ δὴ] δοῦλαι γάρ, ἰδοῦ Burges, μῶν δείλαιαι Nauck, 
μὴ δὴ δοῦλαι olim coniciebam 2388 sq. μὴ δὴ δοῦλαι... ὦμεν C. Busche 

237 δὲ] δὴ Mistchenko 288 λόγον] ἔπος Nauck 239—291 in 
strophas et antistr. redigunt Burges et Seidler 289 τόδε, τόδ᾽ ὦ φίλαι 
γυναῖκες, ὃ φόβος ἦν φόβος ἐμοὶ πάλαι Seidler, τόδε, τόδ᾽, ὦ φίλαι, 
τόδ᾽ ὃ φόβος πάλαι (olim τόδε τόδε, φίλαι Τρῳάδες, ὃ φόβος ἦν μοι 
πάλαι vel τόδε, τόδ᾽ ὦ φίλαι γυναῖκες, τόδ᾽ &o' ὃ φόβος ἦν πάλαι) 
Hermann, τόδε, τόδ᾽ Un ὃ φόβος ἦν πάλαι Kirchhoff, τόδε, τόδ᾽, 
ὦ φίλαι γυναῖπες, ID ὃ φόβος (olim γυναῖκερ, ὃ φάβας ὃ φόβος 
ἦν πάλαι Dindorf, τόδε, φίλαι γυναῖκες, φόβος ἦν πάλαι olim Nauck | 
γυναῖκες, (ἐκεῖν᾽ T 0 gigas Herwerden 

241 τίνα γ᾽ ἢ Seidler, τίνα δ᾽ ἢ Elmsley, τίν᾽ ἄρ᾽ ἢ L. Dindorf, 
τίνα γὰρ ἢ Paley, τίνα δ᾽ (vel τίνος) ἢ Blaydes | Θεσσαλίδος Hartung 
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244 τίν᾽ ἄρα τίν᾽ ἔλαχον Aldina | ἀτυχὴς Hermann 246 οἶδ᾽] σὺ δ᾽ 
Hermann | σὺ δ᾽ αὔϑ᾽ ἕκαστα Nauck 247 τοὐμὸν τίς τίς (olim δὴ 
τίς) ἔλαχε Nauck | τίς ἄρα τοὐμὸν ἔλαχε τέκος, ἔννεπε σύ C. Busche 

250 τί φής; 7 Μακαίνᾳ νύμφᾳ Dindorf 250 sq. δούλαν .. uot 
delet Hartung 251 ὦ Hermann 253 ὁ olim delebat Dindorf 
253sq. ᾧ “γέρας ἔδωκ᾽ ἄλεχτρον ὁ χρυσοχόμας fov; (ceteris deletis) 
Burges 255 ἔρως ἔτρωσεν Nauck, ἔτρωσ᾽ ἔρως vig Ε΄. Gu. Schmidt 
256 ἰὼ ῥῖπτε, τέκνον, ξαϑέους ϑεοῦ Seidler, ῥῆπτε, τέκνον, τέκνον, τοὺς 
ξαϑέους ϑεοῦ Hartung | ἕαϑέας Blaydes 207 χλάδους memorat 
Barnes | κλῇῆδας Φοίβου Burges 

260 τὸ δὲ Musgrave, τί δ᾽; ἃν Reiske, τί δὲ τόδ᾽ ὃ Hermann | 
ἀπ᾿] ἐπ᾿ H. Stephanus, delet Hartung | ἐλάβετ᾽ ἐλάβετε Hermann | ποῦ 
ποῦ μοι Bothe 268 ante et post ταύταν Seidler, ante ταύταν Kirch- 
hoff deesse quaedam putat | ταύταν λέγε τῷ Hartung | ἔξευξέ νιν (deleto 
ταύταν) Burges — 266 ὅδε νόμος Wilamowitz 268 et 270 permutabat 
Hartung 269 ,videtur trimeter dochmiacus fuisse* Dindorf | τί δὲ 
τόδ᾽ Seidler, τί τόδε, τί τόδ᾽ Hermamn | ἔλακες ἄρα μοι; Bothe | μοι 
(& τάλαιν᾽ 5 ἀέλιον Hermann 

271 τί δ᾽: ἡ δὲ τοῦ Hermann, τίν᾽ ἡ δὲ τοῦ Seidler | τί δὲ τοῦ 
χαλκομίτρου δάμαρ ἝἝχτορος: Bothe 218 καὶ τήνδ᾽] κοίτην Burges, 
malim εὐνὴν 275 δὲ delet Hartung | πιστοβάμονος Musgrave, τρι- 
βάμων Paley 275 sq. χέρ᾽ ἐρειδομένα amicus Burgesii | fort. τριτο- 
βάμονι χεῖρ᾽ ἐπερειδομένα βάκτρῳω γεραιὸν κάρα 

281 ἰὼ ἰώ μοι Seidler, ἰὼ ἰώ μοί μοι Hermann 285 ὃς] ὁ Sca- 

liger | ὃς πάντ᾽ ἐκεῖϑεν ἐνθάδε {στρέφει Groeppel | τἀκεῖϑεν ϑέλεμ᾽ vel 
τἀκεῖϑεν ἔϑετ᾽ olim Hermann, τἀκεῖ κάνϑαδ᾽ Bothe, τἀκεῖ ϑέτ᾽ ἐνθάδ᾽ 
Fix 285 sq. ὦ πάντ᾽ ἐκεῖσε κἀνθάδ᾽ ἂν καὶ πάλιν αὖϑις ἐκεῖσε 
Dobree, ὃς πάντα κεῖϑεν ἐνθάδε κἀντίπαλ᾽ αὖϑις ἔσεισε χτὲ. Hartung, 
ὃς πάντ᾽ ἄγαγε κεῖϑεν ἐνθάδε κἄμπαλιν αὖϑις ἐκεῖσε olim Nauck, ὃς 
φαῖνε τἀκεῖϑεν ἐνθάδ᾽ : εἶτ᾽ ἔμολ᾽ αὖϑις ἐκεῖσε κτὲ. Herwerden | ἐνθάδε 
(voug) κἀντίπαλ᾽ αὖϑις Kirchhoff, ἐνθάδε κἀντίπαλ᾽ οὔρισ᾽ olim 
Nauck 285 sqq. ὃς πάντα τἀκεῖϑεν ἐνθάδ᾽ ἠδ᾽ ἐπὶ τἀντίπαλ᾽ αὖϑις 

ἐκεῖσε διπτύχῳ γλώσσᾳ (σπεύδει μεταβαλεῖν» τὰ πάρος φίλα τιϑέμενος 
πάντων Kayser, ὃς πάλλει (vel κάμπτει) τἀκεῖϑεν ἐνθάδε καὶ πάλιν 
αὖϑις... τυϑέμενος, πάντα Fecht 280 αὖϑίς (v » .. γλώσσᾳ {στρέφειν 
Musgrave [ἐκεῖσε] ἔσεισε Bothe, ἔπεισε olim Hermann 287 τιϑεὶς 
Paley 287 sq. τὰ πρότερον φίλ᾽ ὄντ᾽ ἄφιλα τυϑέμενος. πάντως 
γοᾶσϑε, Τρῳάδες, us Hermann 288 ζὧν» γοᾶσϑ'᾽ Seidler 289 
βέβαχ᾽ ἃ Blaydes 

292 οἶσϑα, τὰς δ᾽ ἐμὰς τύχας στέγει F. Gu. Schmidt | πότνα 

Aldina | ἐμὰς λάχας Musgrave 293 ἔχει] στένει Blaydes 296 δῶ 
νιν Hartung 

301 τ΄ omittit Reiske 302 sq. κάρτα τοῦτ᾽ ἐλεύϑερον, εἴ τις 
τοιαῦτα Bothe 804 τὸ ταῖς ys Lenting 305 sig ἔμ᾽] κἄμ᾽ ἐς 
Paley 308 σέβω] σείω Musgrave, σοβῶ Boissonade | σείω φλόγα 
Burges, σέλας φλέγω vel φάος φλέγω Blaydes 

310 ὙὝμηήν] ἄναξ Blaydes | ὦ Ὑμέναι᾽ ἄναξ, Ὑμήν olim Hermann 
81054ᾳ. ὦ Ὑμέναι᾽, Ὕμήν ἄναξ, ἰδού, μακάριος xvi. J. H. H. Schmidt 

ante 311 lacunae (— 327) signa ponebat Dindorf 311 μάκαρ 
Hartung 4812 βασιλικοῖς λέκτροις delet Seidler 313 & γαμουμένα!] 
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ἐχγαμουμένα Reiske 814 Ὑμήν] ἄναξ Blaydes | Ὑμέναι᾽, Ὑμήν Her- 
mann 915 ἤ που σύ Musgrave | παῦσαι σύ, μᾶτερ, ἐπεὶ Burges | 
μᾶτερ, τί μοι τί δάκρυσι καὶ olim Hermann, ἐπεὶ σὺ μᾶτερ, ἐπεὶ {σὺν 
δάκρυσι καὶ Seidler  ἐπίδακρυς olim Nauck, ἐν δακρύοισι καὶ coni- 
ciebam | καὶ delet Hermann 316 sq. τὸν ϑανόντα τ᾽ ᾿Ιλιάδα πάτραν 
Q0' ἅλις καταστένουσ᾽ DBurges | πατρίδα τὲ φίλαν] καὶ φίλαν πάτραν 
Hermann 319 ἐγὼ δέ γ᾽ (olim δέ γ᾽ ἅδ᾽) Hermann, ἐγὼ δέ γ᾽ ὧδ᾽ 
Seidler, ἐγὼ δὲ τοῖσδ᾽ Hartung, ἐγὼ τόδ᾽ οὖν Kirchhoff 

322 διδοῦσ᾽] Twv Seidler, διδοῦσα (et 888 ἔτ᾽ ἔξω) olim Kirch- 
hoff | ὦ Ὑμέναιε, co? cl. Hes. σοῦ" ἴϑι Dobree 828 δίδου δ᾽ Seidler | 
'"Exd(o Musgrave 394 ἃ τε Hartung | vóuog ὡς ἔχει Burges 325 
ἀέριον olim Nauck | ἄναγε delet Bothe | χορὸν (ἄγων olim Kirchhoff | 
post χορὸν lacunam indicabat Dindorf | εὐοῖ delet Bothe | εὐαῖζ sooi 
Blaydes 295 sqq. πάλλε... αἰϑέριον, ἄναγ᾽ ἄναγε χορόν, ὡς ἐπὶ... 
τύχαις. εὐὰν εὐοῖ, ὁ χορὸς Octog 1. H. H. Schmidt 827 μακαριωτάταισι 
Seidler 328 ὅσιον Musgrave, ὕσιος ὅσιος olim Hermann, ὅσιος v 
olim Kirchhoff — 329 sq. ἄγε σύ, Φοῖβέ, νιν κατὰ... ϑυηπόλῳ Musgrave, 
&yo), Φοῖβε, νῦν κατὰ... ϑυηπόλῳ Dobree 

882 ἄναγε, πόδα σὸν] ἄνεχε Valekenaer, ἄναγε κέλαδον Musgrave, 
ἄνα τε γελάσασ᾽ "Thiersch, (xóosv'», ἀναγέλασον Seidler, ἄναγ᾽ ἕλισσ᾽ 
Nauck, &voy', ἕλικα σῶν vel ἄναγε, κῶλα σῶν coniciebam, ἄναγε ϑίασον 
J. Heiland 333 fco ἐνθάδ᾽ Canter 335 βοάσαϑ' ὑμέναιον ἐν 
Burges, βοᾶτε τὸν ὑμέναιον εὖ Fix, βοάσατε δ᾽ ὑμέναιον εὖ Hermann, 
βοᾶτε τὸν Ὑμέναιον, & Paley | εὖ] ὦ Blaydes 886 μακαρίσατ᾽ 
Musgrave 33" ἰακχχεῖτε (vel ἰαχεῖτε) νύμφαν Blaydes 339 ἐμὸν 
γάμον Aldina, σύξυγον Kayser 339 sq. ἐμὸν γάμον τὸν πεπρω- 
μένον (vel τετρωμένον) v' Musgrave, ἐμὸν γάμον .. εὐνᾷ τ᾽ ἐμέϑεν 
πόσιν Burges 

340 εὐναῖον Hartung 3841 οὐ σχήσεις Reiske, οὐ μάρψεις Nauck 
846 ὥς" σ᾽ Hermann 849 σαὶ Bothe et Seidler 349 sq. σαῖς 

τύχαις... ἐσωφρόνηκας Heath (σεσωφρόνηκας vel ἐσωφρόνησας mavult 
Nauck) σῇ τύχῃ .. ἐσωφρόνησας Paley, σαῖς τύχαις... ἐς σῶφρον ἥκεις 
F. Gu. Sehmidt, σῇ τύχῃ... ἐς σῶφρον ἧκες C. Busche, σ᾽ αἱ τύχαι... 
σώφρον᾽ ἐποίησαν Blaydes 

350 σεσωφρονήκασ᾽ Seidler, σώφρονά γ᾽ ἔϑηκαν Cobet, σώφρονα 
τεϑείκασ᾽ vel ἐς σῶφρον ἤχασ᾽ Nauck, (σεσωφρονίκασ᾽ Hannemueller), 
ὀφρὺν καϑείκασ᾽ Mekler 351 ἐκφέρετε Tyrrell 355 κἂν μὴ τἄμ᾽ 
ἄρ᾽ ἢ πρόϑυμ᾽ ἅλις Herwerden, κἂν ἡ τἀμὰ μὴ πρόϑυμά σοι 4. Hei- 
land | πρόϑυμ᾽ ἔχῃ Hermann 355 sq. καί μ᾽, ἣν τἀμὰ σοι πρόϑυμ᾽ 
ἀπῇ, ὥϑει βίᾳ" σῶς εἰ Hartung 356 ὡς εἴπερ ἐστὶ Λοξίας ἐναίσιος 
Toepelmann | γήϑει βιαίως O. Goram | ὁ ϑεῖ᾽ ἀείσας εἰ γὰρ vel ὁ 
ϑεσπιῳδὸς si γὰρ M. Schmidt | εὐχὰς βιαίας olim coniciebam, ὁσίαις μὲ 

φήμαις 4. Heiland, às. μ᾽ ἀνεῖσαν Holzner 
361 τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐάσω Canter, ἀλλὰ τάδ᾽ ἐάσω Barnes | πέλεκυν οὐ 

μεμνήσομαι Scaliger 866 τὰς "Ayocióv Burges 868 ot δὴ μίαν 
Dobree | οἱ διὰ μίαν Κύπριν τε καὶ μίαν πόλιν Hermann | Κύπριν] 
πόρυν Lenting | καὶ μίαν Κύπριν Burges 369 ϑηρῶντες Ἑλένην] 
ϑηρῶντες ᾿Ελένης Musgrave, ἔρῳ μανέντες Burges 

373 delet Czwalina 375 ἀπεστερημένοι Seidler 
380 ex duobus versibus conflatum esse (χῆραί τ᾽ ἔϑνησκον αἱ 
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γυναῖκες ἄϑλιαι παίδων δ᾽ ἄπαιδες oi γέροντες £v δόμοις) putat. H. Cron | 
οἵ τ᾽ ἄπαιδες Burges 882 αὐτοῖς εὐμενὴς χωρήσεται (et antea τάφουςῚ 
F. Gu. Sehmidt, ἐκχεεῖ χτερίσματα Blaydes | σῶμα γῇ Burges, χεῦμα 
(cfr. Soph. O. C. 471) γῇ vel γῇ χοὰς olim coniciebam | post 382 ali- 
quid deesse olim putabam 383 sí τοῦδ᾽ Hermann, εἶτ᾽ oov Jacobs, 
ποίου δ᾽ Kayser | ἢ τοῦτ᾽ ἐπαίνου rov Musgrave, ἢ τοῦδέ γ᾽ αἴνου τὸ 
Seidler 384 sq. post 364 collocat Weil, delet Reichenberger 
385 ὑμνήσαι Blaydes 387 γῆς πατρίδος ὑπερήσπιζον Burges 388 
νεκροὶ πρὸς Paley 

394 λύπρ᾽] fort. λύγρ᾽ 397 χρηστὸς ὧν ἂν ἔλαϑεν ἄν Elmsley | 
ἐλάνϑαν᾽ ἄν Schaefer 399 σιγώμενόν τι κῆδος Burges | εἶχ᾽ ἂν ἐν 
Schaefer, εἶχεν ἂν Elmsley | ἔσχεν Herwerden 

400—402 post 397 ponit Burges 401 πόλει] πέλει Nauck 
403 sq. οἰκτείρειν ἄγαν σὲ τἀμὰ Burges 408 φρενός Burges 409 
etiam οὐκ ἄν γ᾽ Lenting, οὐκ οἶδ᾽ O. Goram, οὐ κἂν vel οὐ μὴν 
olim Nauck 

414 ἐξαιρέτου Paley 415 πένης νοῦν Burges 416 ἠτησά- 
μην Naber ᾿ 

423 μολόντες ἐνθάδε Herwerden | versum sugpectum habet Prinz 
494 ἡ δεννὸς Musgrave 495 ἕν] ὃν Burges, qui versum post 426 

transponit | μίσημα Nauck 429 sq. verba εἰς... ϑανεῖσϑιαι delet 
Klinkenberg 

431 οὐκ οἶδ᾽ αὐτὸν οἷά νιν μένει Heywerden | πάϑη Nauck, qui 
432—435 (olim 432—434) spurios vel hoe saltem loco incommodos 
putat 434 ἵξεται πλανώμενος Heimsoeth 435 οἶδ᾽ ἣ . . ᾧκισται 
πόρον Musgrave | οὗ δὴ ᾿ς στενὸν (vel οἰκεῖ καὶ πέτρας) Blaydes | οὗ 
δὴ] ἰδού olim Nauck, οἶδ᾽ ἣ Madvig, ὧν ἣ (vel οἵα), versibus 432—834 
post 443 collocatis, Heimsoeth [πέτρας] τέρας Brodeau, παρά Tyrwhitt 

435—43 delet Tyrrell 486 ποιμνίων τ᾽ ἐπιστάτης olim coniciebam 
437 μορφάστρια leiske 438 ναυαγία Bothe 439 λωτοῦ τε ῥῶπες 
Valekenaer, λωτοῦ vs βρωτὺς Burges 

440 o? σαρκὶ φωνήεσσαν (vel οἴσουσιν pro ἥσουσιν) Musgrave, αἵ 
σαρξὶ φοινίαισιν Bothe, («t σαρκὲ φωνὴν ἑφϑαὶ Hartung) | φωνήσασαν 
Burges | ὧν σάρκες αὐδήεσσαν ἤσουσιν βοήν Heimsoeth, ὧν σάρκα 
φωνήεσσαν εὕσουσίν ποτε Naber, αἵ, σάρξ ἄφωνος οὖσ᾽, ἀφήσουσίν 
ποτὲ Fecht, o? σαρκὶ φωνὴν ϑέσπιν ἤσουσίν ποτε Herwerden 442 
καταβὰς ἐς “Διδην Heimsoeth | post “δὴν duo hemistichia (καὶ ζῶν ἐς 
ἄδην εἶσι νερτέρων πύλας | μόγις περάσας κἀκφυγὼν κτὲ.) intercidisse 
olim putabat Kirchhoff 448 fort. ἐς δόμους δὴ 445 τάχιστά y'- 
"Ay Lenting  γαμούμεϑα Porson 448 γυμνὸν Heath 449 ταφῆς 
Musgrave 

452 ἐκλέλοιπα δ᾽ ὁρτὰς Nauck 455 τῶν στρατηγῶν Burges 
456 οὐκέτι φϑάνοις ἂν οὖρον Hartung 451 ᾿Ερινύων Burges 458 
χαῖρέ μοι, (μῆτερ, δακρύσῃς μηδέν) ὦ φίλη πατρίς Bothe 

460 οὐ μαχρὰν] μακαρίαν Burges, οὐ μακρὸν L. Sybel 463 εἰς 
οὖδον Canter, εἰς οὖδας Musgrave, εἰς ἄλην olim Seidler, εἰς γαῖαν 
Busche 464 5 Musgrave 466 οὔτοι φίλα τά μοι φίλ᾽ ed. Bru- 
bachiana, οὔτοι τὰ φίλα μοι φίλ᾽ Hermann, οὔτοι φίλα τὰ πρὶν φίλ᾽ 
vel ὡς νῦν φίλα τὰ μὴ φίλ᾽ Fecht 468 delet Paley 

410 σχῆμα τὸ Herwerden 471 ἣν τοὐπίσημον δυστυχῆ Kayser | 
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τις ἡμῶν] βροτῶν τις Hartung, τις, ἡ ̓γώ F. Gu. Schmidt | λάχῃ Naber 
412 αὐξῆσαι δέον Burges, ἐξαυδᾶν φίλον F. Gu. Schmidt, ἠπῦσαν (vel 
ἀριϑιμῆσαι) φίλον Blaydes 478 ἐμβαλεῖ F. Gu. Schmidt 474 ναὶ μὴν 
τύραννος Victorius | (τυράννου ᾽γημάμην Reiske) — post 474 versum inter- 
cidisse olim putabat Kirchhoff | 476 ἄλλος] ἁπλῶς Musgrave | óz£orod" 
οἷα δὴ Heimsoeth | post 476 lacunam indicat Kirchhoff ^ 477 οὺς Τρῳὰς 
H. Stephanus | xo? τοιάδ᾽ o09'.. οὔτε Tournier, ot! οὐκ ἂν (vel οἵους 
ἂν vel oo τοιάδ᾽) οὐδ᾽... οὔτε (vel in v. proximo γυνὴ τοιούσδε κομ- 
πάσϑειεν ἂν τεκεῖν) Blaydes 418 τοιάδε τεκοῦσα κομπάσειεν ἂν γυνή 
Nauck, γυνὴ τοίους τελοῦσα (vel τεκεῖν τοιούσδε) κομπάσειεν ἂν F. Gu. 
Schmidt | τεκοῦσ᾽ ἂν κομπάσειεν οἵ ἐγώ Fecht | (κομπάσει᾽ οἵ ἄν ποτε 
Schneidewin) | ποτε] (τοίους Madvig) 

480 olim delebat Nauck 483 αὐτῇ Lenting 485 ἐξαιρέτων 
Bothe 486 Ἕλλησι Wilamowitz, ἄλλως σφε (vel ἐχϑροῖσι) F. Gu. 
Schmidt 

490 δούλη ᾿᾽γενὴς Burges | γραῦς sig ξένην ἀφίξομαι Hermann 
497 ἔχειν] ποτέ Schenkl, πάρος Prinz 498 διὰ γάμω μιᾶς δύο Din- 
dorf, δι΄ ἄγαμον γάμον μιᾶς F. Gu. Schmidt | ἕνα] ἄρα Nauck 

501 fort. οἴαισι λύσεις | ἔλυσας παρϑένευμα συμφοραῖς Nauck δ02 
σὺ δ᾽ Blaydes | τάλαιν᾽ ὅπου Wilamowitz 608 οὔτ᾽ ἔμ᾽ Bothe | ϑηλειῶν 
Hermann . 504 πολλῶν γενομένων) ἑκατογκάρανος vel παίδων ἀρίστων 
Mekler 505 ὕπο] ἄπο Blaydes ὅροτ ἄβατα πρὸς κραταίπεδα Musgrave, 
δειράδ᾽ (vel γοιράδ᾽) ἐς κραταίλεων coniciebam | χαμαιριφῆ olim Nauck 

508 ἢ ̓ ς πέτρινα κρήδεμν᾽ Burges 6509 δακρύοις] ὀκρίσι Musgrave, 
ὀκρίδι Burges, ἄκραις vel πέτροις Hartung (mallem πέτραις), κατάκρας 
F. Gu. Schmidt, κάρα Herwerden, δέμας (cl. Hipp. 274) olim coniciebam 

510 εὐτυχῶν πρὶν F. Gu. Schmidt, εὐτυχὴς πρὶν Nauck 512 
Μοῦσο᾽, ἄγ᾽ αἰνῶν vel Μηοῦσ᾽ αἰλίνων Burges | καινῶν λυμῶν Musgrave 

ὅ18 ἴει σὺν δαχρύοις Burges, σον σὺν δαχρύοις Seidler, σον ἐνὶ 
δακρύοις Bothe, ἐν δαχρύοις σον dubitanter Dindorf, ἄρξον σὺν δα- 
Ἀρύοις Wilamowitz, ἐν δακρύοις ἄδειν W. Headlam 516 (τι ἀχήσω 
Blaydes) 5147 ὡς ὑπὸ ποινᾶς Herwerden 518 τάλαινα] τλάμων 

Hartung 519 ὁπότ᾽ ἔλειπον, postea εὖτ᾽ ἔλειπον Hermann 519 sq. 
οὐρανίῳ πρέποντα vel βρέμοντ᾽ οὐράνια Bothe 

522 ἂν δ᾽ Hartung ὅ28 ἀπὸ σταϑεὶς πέτρας Hermann | πετρᾶν 
Duport 525 ἀγάγετε olim Nauck | ξόανον] ξύλον Paley 599 
ἁδοναῖς κεχαρμένοι Wilamowitz | δ᾽ ἀποίνοις (vel δὲ δώροις) Her- 
werden 529 sq. δ᾽ ἀολλεῖς (vel δ᾽ ἐν ὅπλοις) δόλιον εἶδον F. Gu. 
Schmidt 

530 δολίαν Musgrave, μόριον vel μόριμον Heinsch 5329 συνωρ- 
μάϑη Burges 533 0 πεύχκᾳ Hermann | πευχᾶν οὐρειᾶν Matthiae, 
πεύκαν οὐρείαν Dobree, πεύκας οὐρεΐας Heinsch | εἰν Paley | οὐρανίᾳ 
Hartung, οὐρείῳ olim coniciebam 534 ξεστῷ Blaydes | λόχον] δόλον᾽ 
Paley 535 Qv ΖΙαρδανίδας Well (scholium χαὶ ὁ Πρίαμος ἐξῆλϑε 
τὴν βλάβην ϑεασόμενος ad “Ιαρδανίδας pertinere suspicatus est Kirch- 
hoff) | ἄταν] ἄναξ Wesener — 536 δοῦναι Herwerden — 536 sq. ϑεᾶς.. 
ἀμβροτόπωλον Burges ἀμβροτόπωλον etiam Wagler | vel 4s&e vel ἄξυγι 
ἀμβροοτοπώλῳ Paley, (ἄξυγι κἀμβροτοπώλῳ Herwerden), cfr. Lobeck 
Phrynich. p. 601 538 κλυστοῦ Musgrave | ἀμφιβολαῖσι Bothe | ἄμφι- 
βόλοισιν ἐν λίνοισι ναὸς ὡς, postea ἀμφιβόλοις λίνοισιν ἅτε νεὼς Her- 
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mann 539 σκάφος ἐξοκεῖλαν Burges 539 sq. sig ἔδρανά vs λάαιν᾽ 
ἔς rs δάπεδα φόνια Hermann 

540 εὐλάϊγγα Musgrave | ,in litteris φόνια πατρίδι unum subest 
adiectivum compositum ad δάπεδα aptum* Madvig | πραπίδι olim 
coniciebam 542 ἐνὶ olim Nauck | ἐπεὶ δὲ δείπνων χαρὰ Burges | 
πόνῳ] πότῳ Reiske — 544 vs] δὲ Blaydes — 548 sqq. παμφαὴς σελάνα 
πυρὸς μέλαιναν αἴγλαν ἔδωκεν ὕπνῳ Wilamowitz ^ 549 «iyi«v] αὐγὰν 
Blaydes 

550 ἔδωκεν ὕπνου supplementum esse grammatici lacunam ex- 
plentis putabat Dindorf | ἔδωκεν παρ᾽ ὕπνῳ Aldina, ἀνέδωκεν (et 530 
δολίαν) vel ἀνεδίδου παρ᾽ ὄρφνᾳ Musgrave, ἔδωκεν παρ᾽ οἴνῳ Schaefer 
et Erfurdt, ἔδωκεν (olim ἐδίωκεν) παρ᾽ ὕμνῳ Bothe, ἐδίωκεν παρ᾽ οἴνῳ 
(et 530 δολίαν) olim Hermann, ἀναδέδωκεν ὕπνῳ Hartung, πυρὸς 
ἔδωκεν (vel ἀντιδέδωκεν) ὕπνῳ Tyrrell, ἔπορε τοῖς ἐν ὕπνῳ Maguire, 
περιέδωκεν vel iiv ἔδωκεν ὕπνῳ Heinsch | παρ᾽ imvo Reiske | ὕπνου 
Schenkl 556 κατέσχε Wilamowitz | 558 πέπλοις in Barnesiana Lipsiensi 

563 vs] δὲ Blaydes 
510 παρ᾽ ἀπειρέσια κλάων (vel παρὰ δ᾽ ἁπτόμενος μαστῶν) Heinsch, 

πὰρ δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἁλαστῶν Tyrrell | εἰρεσίᾳ ταρσῶν Jacobs, εἰρεσίαις 
ἀστῶν Stanley 572 ἁπήνας Seidler 578 παιᾶνά μοι Dobree 

581, 583, 584, 585 notam Andromachae, 586 notam Andromachae 
et Hecubae delet Bothe ^ 581 ὦ τέχεα Burges — 583 Τροίας L.Sybel 

584 ἐμῶν) εὐνῶν Musgrave — 585 κακῶν] γάμων Burges | 586 καὶ 
πόλεος Burges 

591 có τοι, δεῖμ᾽ Musgrave, σύ τοι, λῦμ᾽ Seidler, σύϑ'᾽, ὦ Aw 
Bothe | λῦμ᾽ ἀχέων olim Nauck | hunc v. Andromachae continuat, 
592 sq. Hecubae, 594 Andromachae tribuens, Hermann 592 τεχὼν 
φῶς ποτ᾽ ἀμὸν Weil | δήποθ᾽ ἁμῶν, 591—594 Hecubae tribuens, 
Seidler, δή ποτ᾽ &uóv Hermann | ἁμῶν] ἄκρων C. Busche — 593 Πρίαμε] 
"Exroo Reiske, Πριάμῳ Musgrave, delet Bothe ^ 594 κοίμισον Blaydes 

595 sq. EK. οἵδε... AN. ἐπὶ et 601sq. AN. ὦ zoevglc.. EK. wol ἐγὼ 
Hermann 595 πόνοι Wakefield, zo9^ οἱ Bothe | τάδε σχέτλια Barnes, 
σχέτλι᾽ αὖ τάδε Musgrave, σχέτλιαι τάδε Wakefield, σχετλία τάδε Burges, 
σχετλιαστὰ δὲ W. Headlam 597 ὅτε] ὅτι Bothe ὅ99 σώματα δ᾽ 
αἱματόεντα ϑεᾷ παρὰ Παλλάδι Hermann 

600 γυψὶ φαγεῖν F. Gu. Schmidt | ξυγὰ δ᾽ ἤνεσε Jacobs, ξύγ᾽ 
ἀνείλκυσε vel ζυγὰ δ᾽ εἴλκυσε Heinsch 601 κατατυφομέναν Nauck 
602 νῦν πέδον (vel τέγος vel γ᾽ £0og) Reiske | καπνὸν δόμου Jacobs 
(δόμου Musgrave), κἀγὼ δόμου vel κλαίω δόμον Seidler, κατ᾽ ἐμὸν δόμον 
Hartung | verba ἐμὸν... ἐλοχεύϑην suspecta habet Nauck 602 sqq. 
νῦν... ὁρᾷς, ἀτυχὴς δόμος ἔνϑ'᾽.. Éomu', ἄπολίς vvv ἔγωγ᾽ ἀπολείπομαι 
ὑμῶν. οἷος ἰάλεμος, ὦ τέκνα δύσμορα, oid τε πένϑη δάκρυά v .. κατα- 
λείβεται οἰκτρὰ κατ᾽ ὄσσων Heinsch 603 ἔρημ᾽ ἄπολις vel ἔρημος γᾶ 
Burges, ἐρημόπολις Seidler | (&» μάτηρ Aldina | μάτηρ ἀπολείπομαι 
Hartung 604 οἷος ἰάλεμος (οἷος ὀδυρμός 9'» Hartung 604 sqq. 
*k* οἷος ἰάλεμος οἷά τε πένϑη δάκρυά v .. καταλείβεται ovx ἀδα- 
κρύτοις.. ἀλγέων Seidler, x x x x οἷος ἰάλεμος οἷά τε πένϑη | δάκρυά 
τ᾽... καταλείβεται ἁμετέροισι δώμασιν, οὐδ᾽ ὁ ϑανὼν ἀδάκρυτ᾽ ἐπιλάϑεται 
ἀλγέων Hermann 605 δάκρυα δ᾽ (et antea οἷα δὲ) Blaydes | κατα- 
μείβεται Scaliger | καταλείβεται οὐκ ἀδακρύτοις Seidler, καταλείβεται 
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αἰνοδάκρυτα olim Hermann 606 δόμοις] πόνοις F. Gu. Schmidt 

606 sq. verba λάϑεται ἀλγέων ἀδάκρυτος delet Nauck 609 λύπας 
στένει, Herwerden 

610 "4oystove Dindorf | "4oysíov κόρους Nauck | δορὸς Mekler 
613 δοκοῦν Naber 

620 ἔστ᾽ ἔτι Nauck — 623 sbwóro Hermann, ἔμψυχον Faust 627 
κἀπεχλαυσάμην Nauck, x&v ἐκοψάμην Herwerden 

633 δ᾽ ἔτ᾽ εἰσὶν Naber 634 οὐ τεκοῦσα Musgrave, ὧδ᾽ ἑκοῦσα 
Uhl, ἐξ ἐμοῦ δὲ Schenkl | ὦ τεκνοῦσσα καλλίστων γόνων Hermann, 
εὐτεχνοῦσα κάλλιστον, λόγων Seidler | κάλλιστον γόνον Kirchhoff, κἀμαυτῇ 
γόνον Mekler | λόγον] λόχον Witzschel, λόγῳ Η. Cron 635 ὅς cor... 
ἐμβαλεῖ Schenkl | τέρψιν] Fvroswwv Reiske, σκέψιν Kayser 637 delet 
H. Cron ante 638 versum (0 δυστυχὴς μέν ἐστιν εὐτυχὴς ϑανών) 
excidisse putat Burges 638 ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν ἘΞ | x * οὐδὲν τῶν 
καλῶν ἠσϑημένος Seidler | οὐδεὶς τῶν καλῶν μὴ ἠσϑημένος Schenkl, 
οὐδεὶς τῶν κακῶν ἀπαλλαγεὶς vel οὐδὲν τῶν κακῶν ἀνὴρ λυϑείς Blaydes | 
οὐδὲν οὐ κακῶν H. Cron | ἡσσημένος Hermann, μὴ ἠσϑημένος Beck, 
μεϑειμένος Kayser, ὁ τεϑνεώς FK. Gu. Schmidt, εἰϑισμένον Holzner, δ᾽ 
ἔσβη μένος A. C. Pearson 

640 ἀσᾶται Musgrave, ἀλᾶται ᾽κ Hartung, ἀλύει, Schenkl 641 
ὥς ποτ᾽ Lenting 649 fort. πέπραγε κοὐδὲν 643 sq. tijg T .. 
λαχοῦσα, πλεῖον Peerlkamp 044 βαλοῦσα, πλεῖστον Hartung — 641—672 
olim delebat Tyrrell 647 πρῶτον μέν- ἔνδον x&v Fecht, πρῶτον 
μὲν αἰεί --- κἂν Holzner 649 ἤ τις] εἴ τις Blaydes 

650 πόϑον παρεῖσ᾽ Christ. pat. 544 661 εἴσω δὲ Burges : 653 
ἐξήσκουν (sic H. Stephanus) ἐμέ Burges 654 vs] δὲ Blaydes 
655 ἅτε μ᾽ ἐχρῆν Brunck, οἷς μ᾽ ἐχρῆν ex Christ. pat. 551 ἤδειν δ᾽ οἷς 
u^ ἐχρῆν νικᾶν κόρας Lenting ^ 656 τε] δὲ Blaydes | ὧν μ᾽ Barnes 

660 δόμοις] πατρός Lenting ^ 661—672 delet Dindorf (665—672 
olim Hartung), 669—672 eicit Schenkl ' 661 xijv (x&v) Blaydes 
664 στυγοῦσ᾽] στέργουσ᾽ Burges 665 sq. olim delebam 667 sq. 
delet Nauck 668 κοινοῖσι Bothe 

612 ξυνέσει] γνώμῃ Herwerden | τῇ ᾿φέσει Burges 678 sq. εἶχον 
ἐξαρκοῦντά μοι πόσιν γένει Kayser 674 delet Paley 679 ἡγεῖ 
κακῶν Fix, ἔχειν δοκεῖς Kirchhoff 679 sq. ἐλάσσω τῶν κακῶν ἔχειν 
δοκεῖ... ὄλεϑρος; Paley, ἔλασσον .. ἔχει. . ὄλεϑρος C. Busche 

684 εἰς ἄκρον Jacobs, εἰς κύντατ᾽ Burges | ?/xo olim coniciebam 
686 sq. delet Prevost 688 γὰρ] ἄρ᾽ Burges | μέτριος ὧν χειμὼν τύχῃ 
Hartung 689 σωϑῆναι ᾽κ Blaydes 

699 ἐνδόντες φορᾷ ex Christ. pat. 628 Lenting, sed cfr. Doering 
Philol. XXI p. 539 sq. et XXV p. 247 694 πόλλ᾽ ἰδοῦσα Schenkl 
694 sq. πόλλ᾽ ὁρῶσα (δείν᾽ ὁρῶσα Christ. pat. 630) . . παρεῖσ᾽ ἔχω Har- 
tung (παρεῖσ᾽ ἕξω Reiske, παρεῖσ᾽ ἔχω Burges) 096 νικᾷ μ᾽, ὁρᾷς, 
γὰρ οὗκ ϑεῶν δεινὸς κλύδων ex Christ. pat. 682 νικᾷ γὰρ ὡς οὐκ ἐκ 
ϑεοῦ δεινὸς κλύδων Durges 698 δάκρυσιν ἀνστήσεις Burges 

102 παιδὸς] πατρὸς Hermann 703 μεγίστην ὠφέλησιν, εἴ ποτε 
A. C. Pearson | ἵν᾽ οἵ΄. ποτε Aldina, ἄν, εἴ ποτὲ Hartung, ἣν ἄν mors 
olim Nauck, εἴ νίν ποτε (et 104 ἐκ σοῦ... ὕστερον πάλιν) Kirchhoff 
103 sqq. Τροίας μέγιστον ὠφέλημ᾽ ὃς ἦν ποτε, ἐξ οὗ. ᾽Ιλίου πόλιν ἡ 

, ' , , A ES 9 e ri , , 

χατοικίσειαν καὶ πάλιν γένοιτ᾽ ἔτι vel ἐξ οὗ... ὕστερον πάλιν κατοικίσειαν 

wr————mm——— δνεω. 
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αὖϑις "IMov πόλιν Hermann | ἵν᾿ αὖ ποτε κατοιχίσειε, v. 104 deleto, 
Tachau 704 sq. ὕστερον πόλιν... καὶ γένοιτ᾽ ἔτ᾽ Ἴλιον Burges | post 
παῖδες complura excidisse, χατοικίσειε scribens, olim suspicabatur 
Kirchhoff, ἐκ σοῦ γενομένου παιδὸς ὕστερον πάλιν κατοικίσειε Kayser | 
utrumque versum delet Nauck τοῦ κεὐτυχεῖς γένοιντ᾽ ἔτι vel κεὐτυχῆ 
νέμοιντ᾽ ἔτι F. Gu. Schmidt 107 τί δ᾽ αὖ Schneidewin 108 delet 
Wesener 

710 γάρ σοι φέρω Herwerden 711 τὲ λήματα Hartung 110 
λιπεῖν] μένειν Nauck 118 ἐπήνεσ᾽ αἰδῶ πόλλ᾽ ἄν, ἣν λέγῃς κακά 
Burges | πλήν γ᾽ Blaydes | καλά] váy& Musgrave 

124 post 725 collocat Burges 120 post 736 collocat, in v. 737 
σιγῶσά τ᾽ scribens, Burges, post 728 transponit, ἀλλ᾽ ἔα γενέσϑαι 
(γενέσϑαι ex Aldina) seribens, F. Gu. Schmidt | AN. ἄλλοις γενέσϑω, 
παῖ. ΤΑ. Bothe | ἄλλως (vel i68" ὡς) γενέσϑω England, fort. ἀλλ᾽ oíc9" 
ὃ δρᾶσον, nisi hoc versu deleto in proximo v. μήτ᾽ ἀντέχου vvv scri- 
bendum est, cfr. Med. 600 — 727 sq. μηδ᾽... μηδὲ Blaydes 729 σκο- 
πεῖν] στέργειν Jacobs 

181 πολλοῖς τε πῶς F. Gu. Schmidt | τε] δὲ Blaydes 789 μάχας 
ὁρᾶν (et 188 cs χρή) Musgrave, (μαϑές i.e. ἀμαϑές γ᾽ ἐρεῖν Jacobs) | 
post hune v. nonnulla excidisse putat Blaydes 188 οὔτ᾽ αἰσχρὸν 
εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐπίφϑονόν cs χρή Reiske | οὐδ᾽ ἐχϑρὸν οὐδὲν F. Gu. Schmidt 

134 οὐδ᾽ εἰς "Ayowovg .. ῥίπτειν σ᾽ ἀράς F. Gu. Schmidt 136 
τύχοις Pierson 

143 ὃ τοῖσιν Musgrave 745 ὦ λέχτρα τἀμά, δυστυχῆ ᾽στε κάρτ᾽ 
ἐμοί vel ὦ λέχτρα τάλανα δυστυχῆ τε κάρτ᾽ ἐμοί F. Gu. Schmidt | 
δυστυχῆ ys Reiske | δυστυχεῖς τέκους γάμοι Burges, δυστυχῆ τε κἄϑλια 
vel δυστυχῆ τε καὶ λυγρά (vel πικρα) Heimsoeth, δυστυχεῖς τ᾽ ἐμοὶ 
γάμοι C. Busche, δυστυχῆ καὶ λυγρά μοι Th. Barthold, δυστυχέστατ᾽ ὦ 
γάμοι Blaydes, δυστυχῆ κόμποι τ᾽ ἐμοί Holzner 748 ὡς ἦλϑον F. Gu. 
Schmidt 141 οὐχ ὡς cgoysiov Barnes, οὐχὶ σφάγιον ὡς Lenting | 
οὐχ ὡς σφαγεῖον Ζαναΐδαις τέξουσ᾽ ἐγώ Reiske (τέξουσά cs Hermann, 
τέξουσ᾽ ἐμοί Seidler) οὐχ ὡς σφάγιον ἐχϑροῖσι δὴ τέξουσ᾽ ἐμοῖς Matthiae, 
οὐ σφάγιον ὡς τέξουσα “Ιαναΐδαις τέκνον Dobree, οὐχ ὥς 6s σφάγιον 
“Ἰαναΐδαις τέξουσα δή Hartung | οὐ σφάγιον ivw olim Kirchhoff, οὐ 
σφάγια παῖδα M. Schmidt 147 sq. delet Paley 

161 ὥς τις Burges | πτέρυγος... ἐμῶν vel πτέρυγας .. ἐμῶν olim 
Dobree 152 sq. οὐκ εἶσιν Ἕχτωρ, col φέρων σωτηρίαν (ceteris de- 
letis) F. Gu. Schmidt 153 φέρειν Bothe 155 λυγρὸν] xvqóv Her- werden ^ 756 σέϑεν] fort. Bíov τῦβ ὦ στόματος olim coniciebam | 
διὰ κενῆς σ᾽ ἄρα (et 759 σπαργάνοισι) Kirchhoff, cfr. Christ. pat. 1334 sq. 

761 κοὔποτ᾽ Blaydes 162 sq. delet Paley 166 οὐκέτ᾽ εἶ 
Paley, οὐκ ἄρ᾽ εἶ Blaydes 766 sq. Ζιός᾽ πολλῶν] βροτῶν: πικρῶν Burges 767 ὠμῶν δὲ F. Gu. Schmidt 

170 αὐδῶ olim Nauck | αὐχῶ γ᾽ ἐκ Διὸς φῦναί σ᾽ Burges | Ζηνὸς 
ἐκφῦναί σ᾽ Reiske | ἐκφῦναι Aldina — 771 post 767 collocat, versu 1770 
deleto, Nauck 713 αἴσχιστα κλεινὰ Burges 744 possis εἶ᾽ ἄγετε, 
sed ἀλλ᾽ ἄγετε longe melius* Dobree, ἄγ᾽ ἄγετε Bothe, ἀπάγετε Paley, 
ἄγε δῆτα olim Nauck | ἄγετε φέρετε ῥίπτετέ νιν, si Portus 115 ἔκ 
του γὰρ Burges et Porson 

Euripides, Troades. 5 
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181 μιᾶς] στυγνῆς Burges — 183 ab interpolatore fictum arbitratur 
laeunae (duorum versuum) explendae causa Dindorf 185 πνεῦμα 
μεϑεῖναι) fort. σῶμα καϑεῖναι, cf. 1011 186 αὐτόν τοιαῦτα (τοιαῦτα 
in Aldina) δὲ χρὴ Heath | τοιάδ᾽ ἐχρῆν Blaydes 188 καὶ ἀναιδείας 
τῆς 9' ὑμετέρας Reiske | τῆς ἁμερίας Camper | post 788 versum ex- 
cidisse putat (καὶ ἀναιδείας τῆς ὑμετέρας ἢ σωφροσύνης καὶ πρᾳείας), 
Andromachae 782—789 tribuens, Hermann 

191 delebat olim Hartung 194 στέρνων cvs τυπάς Markland, 
στέρνων τε τύπους Verrall » 

804 ἔβας ὦ, τοξοφόρῳ, altero ἔβας deleto, Musgrave, ἔβας τῷ 
τοξοφόρῳ Burges 805 ἅμ᾽] ποτ᾽ Dindorf 807 τὸ πάροιϑ'᾽ ὅτ᾽ ἔβας 
ἀπ᾿ οἴκων Elmsley (ἀπ᾽ Agyove Paley), τοπάροιϑ᾽ ὅτ᾽ ἔβα o. . olim, 
postea τοπάροιϑεν ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος γᾶς Hermann, τὸ πάροιϑ᾽ ὀτόβους (vel 
τὸ πάροιϑε τρίβους) ἀφ᾽ ἽἝλλας Bothe, τὸ πάροιϑ᾽ Ἑλένας ἐπ᾽ ἄλλας 
Schultze, τὸ πάροιϑ'᾽ ὅτ᾽ ἔβας ἀπειλῶν Urtel, τὸ πάροιϑε μολὼν ἀπ᾽ 
οἴκων Heimsoeth, ζναυστολῶν» ὑπὲρ οἶμον Ἕλλας 4. H. H. Schmidt 
808 ὁ δ᾽ ᾿Ελλάδος ἄγαγε Urtel 

810 (εὐρόῳ Blaydes) 811 πρύμνας Blaydes 812 ἐξεῖλεν ἰόν 
olim Nauck 81 πυρὸς δὴ φοίνικι Dothe, ὦ. ὦ φοίνικι (πυρὸς delens 
et 804 ἔβας ἔβας τοξοφόρῳ scribens) Hermann | πνοᾷ (vel πτέρυγι) 
πυρὸς βοᾷ olim Kirchhoff | βοᾷ] βίᾳ Burges 817 (τείχη πόλεως 
Reiske,) τείχη πυρὶ Seidler 819 κατέλαμψεν Schumacher | κατέλυσεν 
ὁρκάνα Musgrave, κατέλυσε μαχανά Burges 

821 ἐν delet οἰνοχόαισιν scribens Burges 826 sq. ἠιόσιν δ᾽ 
ἁλίαις ἰαχοῦσ᾽ Schenkl, ziócw δ᾽ ἁλίαις ἰάχομεν C. Busche 829 
ἰαχοῦσ᾽ Seidler, ἰάχησ᾽ Camper, ἰάχουν S. Reiter | ἰαχέουσ᾽, οἷον ὄρνις 
J. Sitzler | οἷόν γ᾽ Heath, οἷόν τ᾽ Matthiae 829 sq. ἴαχον, οἷος 
οἰωνοῖς ὑπὲρ τεκέων [lod Musgrave, ἴαχον, oiov οἰωνὸς τεκέων ὕπερ βοᾷ 
Bothe, ἴακχος" οἰωνὸς οἷον δ᾽ ὑπὲρ τεκέων βοᾷ olim Hermannm, ἴακχον, 
οἰωνὸς οἷόν τ᾽ ὑπὲρ τεκέων βοᾷ Hartung, ἀχοῦσιν, οἰωνὸς ὡς ὧν ὑπὲρ 
Fecht 829 sqq. οἰωνὸς οἷόν 9" ὑπὲρ τέκνων βοᾷ αἱ μὲν ἄνδρας 
M. Beyer 

831 ἡ μὲν... ἡ δὲ Camper | εὐνάτορας] εὐνὰς Seidler, ἄορας Her- 
mann 835 βέβασι δή. πρόσωπα Bothe 886 vsedo' ἀχάρισι Mus- 
grave 836 sq. νεαραῖς.. καλλίγλανα Dobree 

840 ὃς πάρος Seidler 840 sq. ὃς τάδ᾽ ἐς Ζ“Ϊχρδανίδα μέλαϑιράα zov 
ἦλϑες Burges, ὃς πάρος Ζαρδανίας μέλαϑιρ᾽ ἦλϑες Hermann 848 τότ᾽ 
ἐμὴν Burges 846 οὐκ ἐς ὄνειδος rec. 846 sq. ἐρῶ τι τᾶς Mus- 

grave 847 τὸ δὲ τᾶς Seidler et Lenting  λευκοπώλου Musgrave 
847 sqq. Τὶτοῦς δὲ λευκίπποι᾽ ἑτέροις φίλον βροτοῖς φέγγος Ἴλιον sio" 
ἀγαυόν Burges 

850 φέγγος (ὡς olim Hermann | φέγγος ὀχλουμένην Musgrave | 
ὀλοὸν ὀλοὸν Bothe 852sq. τᾷδε γᾷ Hartung 856 χρύσεος] κρόκξος 
Barnes, óóósog Musgrave, pAóysog Hermann 

862 ᾿Ελένην, ἐφ᾽ ἡ δὴ Schenkl 862 sq. Ἑλένην * * * moli .. 
Μενέλαος x * καὶ στράτευμ᾽  Ayotxóv Hartung, Ἑλένην" τὸ γὰρ... 
μοχϑήσας ἔχω, deleto v. 868, C. Conradt 8068 MewvéAseg πάρειμι olim 
Nauck | siu ἔχων Burges, εἰμ᾽ ἄγων Heimsoeth | καὶ] κατὰ Canter | 
post 863 supplet κχλειναῖς πορεύσας ναυσὶν sig γαῖαν Φρυγῶν vel πρὸς 
πεδία Τροίας ἐναλίᾳ στείλας πλάτῃ Dobree, ἀφ᾽ Ἑλλάδος γῆς τῇδ᾽ 
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ἐφορμήσας χϑονί Kirchhoff. Huic laeunae tribuit ex Christ. pat. 1005sq. 
et 2076 sq. vocabula τέρμα et ἐλπίς Doering Philol. 25 p. 250 867 
δέδωκε) fort. ἔτισε 868 delet Klinkenberg 869 ἐγὼ δὲ (et 871 
ἄξω) Burges 

870 εἴ ποτ᾿ Bothe 81:18 ἐξεμόχλευσαν olim Nauck 878 etiam 
δοῦσαν κτανεῖν Burges  ϑανεῖν Stanley 819 τεϑνᾶσιν ᾿Ιλίῳ Bothe 

885 δυσστόχαστος Stiblin 886 νοῦς κρατῶν Douhier 887 πῶς 
ἕξομαί cov Reiske 

891 φρονῶν (vel ὀλῶν) δὲ F. Gu. Schmidt 892 ὄμματ᾽ ἀνδρῶν Aldina, 
unde ὄμματ᾽ ἀνδρός Milton, ἀνδρῶν λήματ᾽ Prinz ἐξαιρεῖ] ἥδ᾽ αἱρεῖ 
Blaydes 893 πίμπρησιν οἴκους Dobree | ὧδ᾽] voi! Blaydes | κηλη- 
μάτων Reiske 894 σύ γ᾽, οἱ πεπονϑότες F. Gu. Schmidt 896 μὲν] 
μάλ᾽ Burges 898 σχεδὸν] σχεϑρῶς E. Bruhn 

901 οὐκ ἄχρι νείκους ἦλϑες heiske, οὐκ ἐς qb χεὶρ μί᾽ ἦλθεν 
Burges | εἰς ἔλεγχον ἦλϑες, ἀλλ᾽ Ó πᾶς Nauck | οὐκ εἰς κρίσιν σύ γ᾽ 
ἦλϑες (vel τόδ᾽ ἦλϑεν) Herwevden 

910 χτενεῖ νιν οὑμός F. Gu. Schmidt, ϑενεῖ νιν οὕτως C. Busche 
916 iórvr' ἐμοὶ Naber 918 τοῖς σοῖσι] τόσοισι Musgrave, ἐν ἴσοις γε 

. Burges, τοῖς τῆσδε Orelli, λόγοισι Hartung | τἀμὰ καὖϑις Bothe, τἀμὰ 
δὶς τόσ᾽ C. Busche, τἄμ᾽ ἰσαίτατ᾽ Α. C. Pearson 919 ἀρχὰς ἥδ᾽ 
ἔϑηκε Nauck 

922 ποτε] τότε Lenting 924 ἔχριν᾽ ἐρίξζον Herwerden 928 
ἕξειν τυραννοῦντ᾽ ΚαΥΒΟΥ [ versum delet Nauck 

933 κρατεῖσϑαι ᾽κ Lenting 984 σταϑέντας (et antea κρατεῖσϑαι ᾽κ) 
Blaydes ^ post 934 lacunam statuit Reiske 980 ὧδ᾽ anonymus, ὧρ᾽ 
olim Kirehhoff ^ 936 εὐμορφίας Burges  κὠνειδίξομαι) xdv^ ὀνειδιεῖς 
Lenting 931 εὐκλεᾶ vel ἐπὶ γέρᾳ F. Gu. Schmidt 

941 sq. ὁ τῆσδε λῃστήρ (vel ὁ τῆσδ᾽ ἀπάκτωρ).. ᾿Δλέξανδρον 
θέμις... νιν εἴτ᾽ ἀλάστορα Nauck, ὁ τῆσδ᾽, ἀλάστορ᾽ (malim ὁ τῆσδ᾽ 
ἀλάστωρ) εἴτ᾽ ᾿Αλέξανδρον καλεῖς, deleto versu 942, F. Gu. Schmidt 
942 εἴτε δαίμονα Wesener | versum delebat Hartung 945 εἶεν delet 
Badham | τόνδ᾽ Blaydes 946 φρονοῦσ᾽ ἔκ δωμάτων Bothe, φρονοῦσ᾽ 
ἐγὼ ᾽κ δόμων Hermann 947 xoi γάμους R. Prinz | καὶ πατρὸς δόμους 
Blaydes 948 τὴν delet Paley 

950 συγγνώσῃ F. Gu. Schmidt 959 οὗτος] αὖ τις Burges 
959 sq. καινός μ᾽ οὑμὸς... Ζηίφοβος ἔνδον εἶχεν F. Gu. Schmidt 

960 etiam μὴ ἀκόντων Lenting, ἐχκδόντων Herwerden . 961 
ϑνήσκοιμ᾽ ἄνευ δίκης Hartung, ϑνήσκοιμ᾽ οὖσ᾽ ἔνδικος Gloél, ϑνήσκοιμ᾽ 
ἀναίτιος B. Speck, ϑνήσκειν ἔμ᾽ ἂν λέγοις F. Gu. Schmidt, Δνήσκοιμ᾽ 
ἐναισίμως Α. C. Pearson, ϑνήσκειν ἔμ᾽ ἐνδείξαις Holzner, ἁγνήσκειν 
μὲ νῦν δοκεῖς (vel ϑνήσκοιμ᾽ ἄν, ἔννεπ᾽ ὦ) Stadtmueller, ϑνήσχοιμι, 
πῶς ἔτ᾽ ἄν Blaydes | ἔνδικ᾽, ὦ Stanley, ἔκδοτος Musgrave 961 sq. ἐν- 
δίκοις.. δικαίοις Hermann, ἐν δίκαις... δικαίαις Bothe 962 πρὸς 
σοῦ v' Ayció v 9^ Burges | δίκαιος Seidler, δικασϑεῖσ᾽ Kayser, βιαίως 
Paley, δικαιοῖς Tyrrell, δικαίως 9^" A. C. Pearson 963 xsiv'] καίν᾽ 
C. Busche 964 πικρῶς] πραϑεῖσ᾽ Musgrave | ἐδούλωσ᾽ Dobree 
965 βούλει τὰ χρήσιμ᾽, ἀμαϑές ἐστ᾽ ἄγαν τόδε Musgrave | τὸ χρῇζον 
Herwerden 967 διαφϑερεῖ σε Valckenaer 

|. 918 οὐχ εἰς δίχας γὰρ αἴδε τῆς μορφῆς. πέρι F. Gu. Schmidt 
973 sq. suspectos habet Prinz 915 αἵ] ἢ heiske, τί Valckenaer, οὐ 

pt 
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Hartung, εἰ Naber | παιδιᾷ τε Blaydes 916 ἦλϑον παρ᾽ Ἴδην Burges 
977 εἶχ᾽ Heath | ἔσχ᾽ ἔριν τῆς καλλονῆς Burges 919 πυρουμένη 

olim Seidler 

982 μηδ᾽ εἴπῃς σοφῶς Burges 985 οὺὃς ἂν Elmsley, οὐ καὶ 
Hartung | ἡσύχως ἕν οὐρανῷ Paley 987 υἱὸς εἶδος εὐπρεπέστατος 
Blaydes 988 (νιν ἐπτοιήϑη νοῦς ἐρᾶν DBlaydes) 

990 ϑεᾷ Musgrave 991 ὃν σύ γ᾽ ἐσιδοῦσα Matthiae, ὅν γ᾽ 
εἰσιδοῦσα Dindorf, σὺ δ᾽ εἰσιδοῦσα Hartung, σὺ γοῦν ἰδοῦσα Nauck, 
οὐκοῦν (vel σὺ δ᾽ οὖν) ἰδοῦσα Kirchhoff, σύ νιν δ᾽ ἰδοῦσα olim coni- 
ciebam, νέον δ᾽ ἰδοῦσα RH. Prinz, ὁμοῦ δ᾽ ἰδοῦσα C. Busche 998 σὺ 
μὲν Burges 995 σ᾽ ἤλπισας Schenkl | σε κατακλύσειν Hermann 
997 τὰς σὰς ἐγκατοικίξειν τρυφάς Nauck 

1001 τε ξῶντος F. Gu. Schmidt 1[1φὅ008 ἦν vs Lenting ᾿ 
1015 καίτοι σ᾽ ἐνουϑέτησα Paley, καίτοι σ᾽ ἐνουϑέτουν ys Blaydes 

1018 παύσω Bothe 
1020 ὑβρίξειν Lehrs 1091 γ᾽ ἤϑελες πρὸς βαρβάρων Blaydes | 

ὑπ᾽] σύ γ᾽ Burges 1021 sq. βαρβάρῳ νόμῳ χλιδῆς (vel βαρβαρωϑείσῃ 
χλιδαῖς) μεγάλα παρῆν σοι Lehrs, βαρβάρων ὑπηρέταις μέγ᾽ ἀγαϑὸν ἦν 
σοι (vel ἡγοῦ) Nauck, βαρβάρων ἀνδρῶν ὕπο ἀρεστὸν ἦν σοι Dindorf | 
post 1021 versum excidisse arbitratur E. Bruhn 1022 μεγάλη χάρις 
(vel χαρά) σοι Prinz | μειλίγματ᾽ ἦν σοι κεὐπρεπῶς τὸ σὸν δέμας F. Gu. 
Schmidt 1026 ἐρεικίοις Herwerden 1028 νέμουσαν Naber, ἄγουσαν 
Blaydes 1029 τελευτήσει, λόγος R. Prinz 

1033 προγόνων τ΄ Seidler 1084 πρὸς] τῆς vel σῆς Reiske, πρὸς 
σ᾽ Matthiae, γ᾽ ἀφ᾽ Blaydes 1034 sq. κἀφελοῦ, πρὸς Ελλάδος, ψυχῆς 
τὸ ϑῆλυ κεὐγενὴς Dobree 108ὅ τὸ ϑηλυτῆτος Scaliger, τὸ ϑῆλυ νεῖκος 
Reiske, ψόγον τεϑηλότ᾽ Burges | εὐγενὴς} ἔγκοτος R. Prinz | εὐγενὴς ἔρ- 
γοις Herwerden | ἢ γέλως κἀχϑροῖς φανῇ F. Gu. Schmidt 1089 λόγοις 
ὀνᾶται. Burges 

1040 τῆς γὰρ οὐκ Paley 1047 πρύμναν Schenkl 
1050 ἢ σκάφος φέρειν Jacobs 1052 ὕπως μὲν, post hune v. 

alium excidisse ratus, Reiske | ἕως γ᾽ ἂν ἐκστῇ V. Gu. Schmidt 1055sq. 
κακὴ κακῶς Herwerden 1066 σωφρόνην Housman 1057 πάσαισι 
φήσειν Nauck, πάσαις ἐνήσει Tyrrell, fort. πάσαισι, δείξει, 

1060 τὸν] σὸν Lenting 1064 αἰϑίνεον (,huc enim respexisse 
videtur Hesychius v. αἴϑινες leg. αἰϑίνεος᾽ καπνός, ἀμυδρὸς ἀπὸ τοῦ 
αἴϑεσϑαι" Εὐριπίδης Τρῳάσιν“) Burges, cfr. Hesych. v. αἰθέρα et supra 
ad v. 298 1069 τέρμονα πρωτόβολόν τ᾽ ἀελίῳ Musgrave, πρωτόβολον 
ἕρμα 9" ἁλίῳ 4. H. H. Schmidt | πρόβολον Seidler | ἁλίῳ] ἕῳ Wilamowitz 

1070 τὰν] x«i Burges  νύχα λαμπομέναν Musgrave, περιλαμπομέναν 
C. Busche | £&9sov Wilamowitz 1073 τε] καὶ Barnes 1074 χαλ- 
κέων vt Ἀροτάλων χτύποι, Hermann 1075 ξάϑεαν Blaydes [1076 
συνόδῳ δεκαπλήϑει Musgrave, σοι δώδεκα πλήϑει olim Nauck 1077 
μέλλει μέλειν σοι Musgrave | εἰ φρόνιμος Hermann 1078 ὀράνιον 
olim Nauck 1079 {τᾶς πόλεως Burges | πτόλεως Musgrave 

1080 αἰϑομέναν Aldina, αἰϑομένου Burges | κατεδαίσαϑ'᾽ F. Gu. 
Schmidt 1082 σὺ μὲν ἐν φϑιμένοις olim Kirchhoff | ἀλαίνεις Gtovosc, 
deleto ἀΐσσον 1086, Hartung 1086 ἄϊστον H. Stephanus 1086 sq. 
πορεύσει. πτεροῖσιν ἄισσοῳ ἱππόβοτον "Aoyog, τείχε᾽ ἵνα Wilamowitz 
1087 τείχη Beidler, κύκλα W. Headlam 1088 οὐράνι᾽ ἀνέχοντα (vel 
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ἀνέχονται) Musgrave, οὐράνια κλέονται Burges, οὐράνια πρέποντα Har- 
tung 1089 τέκεα δὲ Hermann 

1090 δάχρυσι κατ᾽ ἀέρα Heath, δάκρυσι κατηρεφὴ Barthold | 
στένον Musgrave | κατῴάορ᾽ ἀσϑενεῖ βοᾷ βοᾷ Bothe | ἀσϑενῆ βοὰν βοᾷ 
Paley 1091 ματέρ᾽ Musgrave 1094 sq. ἐπὶ λίμναν ἁλίαισι olim 
coniciebam 1095 εὖἶϑ'᾽ ἁλίαισι Musgrave 1097 κορυφὰν] ysqvo&v 
Jacobs 1099 ἔχουσιν] οἴγουσιν Jacobs - 

1101 μέσον ἂμ πελάγους olim Kirchhoff | πέλαγος ἰούσας «Αἴγαιον 
(ex 1104) Hartung 1102 ἀνὰ μέσων πλατᾶν Burges | μέσαν πλάταν 
Reiske | μέσον suspectum habet Matthiae | πλάτας olim Dindorf 
1102 sqq. «Αἰγαῖον ἱερόν, ἀνὰ μέσαν πλάταν πέσοι δίπαλτον κεραυνοφαὲς 
πῦρ, ᾿Ιλιόϑεν ὅτε μὲ πολυδάκρυον Wilamowitz 1104 Αἰγαῖον Reiske, 
᾿Δργείαν Heath, ᾿Ιδαίου Musgrave, ἀνταῖον Jacobs, λυγαιῶς Burges, 
etiam Ὀλύμπου vel, si 1086 ἄσσον scribatur, Ζηνὸς Schenkl, ἀγαῖον 
W. Headlam | κελαινοφαὲς Blaydes 1106 ὅτι Aldina, ὅς olim Nauck, 
εἰ Schenkl, ὅστε (vel ὅς μὲ πολυδάκρυον) W. Headlam | ὅτι με πολυ- 
δάκρυτον Seidler 1107 ἔσοπτρα Blaydes 1109 κόρᾳ Musgrave 

1113 Χαλκόπυλόν τε ϑεᾶς ante Musgravium | χαλκόδομον Blaydes 
1114 ἑλὼν] ἑδῶν vel ἰδεῖν Reiske, ἐλῶσ᾽ Musgrave 1116 ταῖς Σι- 

μοέντισί τ᾽ αὖ Aldina 1118 καιναὶ καινῶν H et Aldina, καιναὶ ^x 
καινῶν Dobree 1118 sq. καινὰ . . μεταβάλλουσ᾽ «b . . συντυχία 
olim Nauck 

1123—1155 nuntio tribuit Elmsley 1126 sq. ἀνῆκται συμφορὰς 
xcLv&g .. ἀκούσας Niozróisuog Nauck 1129 7| παρῆν (vel ἤπερ ἦν) 
βουλῆς ἔχων Reiske | ἢ χρόνον Musgrave | 3j zdow . . ἔχειν nescio quis | 
ἔχων] ἑκὼν Bothe 

1188 κἀξητήσατο Seidler, κἄμ᾽ ἠτήσατο olim Elmsley, καί c (vel 
κἄμ᾽) ἠτήσατο Blaydes 1186 φόβος Paley 1138 μή vvv Lenting 

1141 περιβολῶν Blaydes 1144 ὥς τ᾽ ἔχει τὰ σά vel ὕπῃ σοι 
δυνάμεως ἔχει τὰ σά vel στεφάνοισί 9" ὥς σοι δυνάμεως ἔχει τὰ σά 
Herwerden 1145 sq. post 1133 collocat Burges 1148 γῇ τόνδ᾽ 
Blaydes | αἴρομεν Reiske | αἴρομεν δορί Musgrave 

1150 ἑνός ys νῦν Burges 1168 τάφρον Blaydes — 1155 ὁρμήσῃ 
πλάτη Reiske 

1160 κενὸν Musgrave 1161 ἦν ἄρα Bothe 1161-- -Οὅ verba 
οὐδὲν... ἐδείσατ᾽ delet R. Prinz 1162 vó9" olim Nauck 1163 
μυρίου Nauck 1165 sq. αἰνῶ, φόβον ὅστις vel αἰνῶ φόβον, ὅν τις 
Dobree 

1171 μέν, οὐ δὲ γνοὺς ψυχῇ H. Cron | γνούς «s civ τύχην Reiske 
11118ᾳ. νῦν δ᾽ ἐλπίδ᾽, ὧν μ’ ἐγάνυσε σὴ ψυχή, τέκνον, κεύϑεις, 

ἐχαρίσω δ᾽ οὐδὲν Burges, νῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἰδὼν μὲν οὔτε γνοὺς ψυχῇ, τέκνον, 
οἴχῃ γ᾽, ἐχρήσω δ᾽ οὐδὲν Wesener | δούς τε τὴν ψυχήν, τέκνον, ἔτ᾽ ἦσϑ'᾽ 
Gloél, γνούς τε σὰ ψυχῇ, τέκνον, οὐκ 509" Munro | σὴν ψυχήν, τέχνον, 
ὥλεσας vel 9" ἅμα ψυχῇ, τέκνον, ὥλεσας Herwerden 1179 οὐκ oic" | 
οἴχῃ 7; Heath, ἤσϑης Musgrave | οὐ τοῖσδ᾽ ἐχρήσω γ᾽ Bothe, ἐπόϑεις, 
ἐχρήσω δ᾽ C. Busche 1174 πυργώματα] fort. τυκίσματα, cfr. 814 
1175 οὗ Burges | ἐκήδευσ᾽ Bothe —1178sq. ὦ χεῖρ᾽, ἄναρϑροι κἄκλυτοι 
πρόχεισϑε δή, ceteris deletis, F. Gu. Schmidt 1179 ἐν ἄρϑροις] 
ἄναρϑροι Reiske | ἐν ἄρϑροις ἔχλυτοι προκείμενοι. Paley 

1184 κομμοὺς Nauck 1186 ἄποσις Wakefield 1188 ὕμνοι τ᾽ 
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ἐκεῖνοι Musgrave, πόνοι τ᾽ ἐκεῖνοι, Seidler, «óuzov τ᾽ ἐκεῖνοι Hartung, 
ἀυπνίαι τε Heimsoeth, πόνοι τ᾽ ἀκάματοι F. Gu. Schmidt, ἄυπνοί vs 
κοῖται (vel κοῖτοι) Well, ἄυπνοί τε κλῖναι Tyrrell, ὕπνοι vs κοινοὶ 
Munro | τί δαί ποτε Musgrave 

1190 ““ργεῖοι olim Nauck 1192 ἄλλων πατρῴων δ᾽ Bothe | 
λαχὼν] τυχὼν Blaydes 1196 σῶς Canter, σον Reiske, cov Schenkl 
1197 περιδρομαῖς Blaydes 1199 ἔσταζες, “Ἕκτορ olim Bothe 

1901 ἐς καλὰς ταφὰς Badham, εἰς καλὸν τύχας olim Nauck, ὡς 

πάρος χλιδὰς F. Gà. Schmidt, εἰς κάλλος ταφὰς Blaydes 1202 ἃν δ᾽ 
ἔχω Β΄. Gu. Schmidt 1208 πράξειν ΒΙαγαθΒ 1208 sq. πράσσων 
δοκεῖ βέβαια χαίρειν Bothe 1204 ἀβέβαια Porson | ταῖς τροπαῖς 
Grotius, τοῖς τροχοῖς Lenting, περιτροπαῖς Hermann, δύστροποι Nauck, 
τοῖς βροτοῖς F. Gu. Schmidt | ἡ τύχη et 1206 πηδῶσα Bothe 1206 
κοὐδ᾽ εἷς εἰσαεί ποτ᾽ εὐτυχεῖ Burges, xoóx ἀεί τις (vel κοὐδεὶς αἰδν) 
ηὐτύχει ποτέ Bothe | xo?Ocu Prinz | κοὐδεὶς αὑτὸς εὐτυχὴς ἀεί Blaydes, 
κοὔποϑ'᾽ αὑτὸς εὐτυχὴς ἀεί Barthold 1907 προχείρων Scaliger, πρό- 
χειρον aspernatur Dobree | αἵδε μοι, v. 1207 sq. Hecubae continuandos 
ratus, Kirchhoff 1208 etiam νεκρῶν Nauck 

1911 viuo , £v οἴκοις Burges | τιμῶσιν, ὁσίας ἡδονὰς ϑηρώμενοι, 
F. Gu. Schmidt, τιμῶσιν ἀγαϑὰς (vel τιμῶσι χρηστὰς) ἡδονὰς ϑηρώμενοι 
Blaydes | οὐχὶ πλησμονὰς Schenkl | ϑηρώμενον Scaliger, ὁρμώμενοι, 
Reiske, 9" ὁρώμενον Heath, ϑοινώμενοι Seidler, ϑοινωμένῳ Dobree, 
θεώμενοι Hartman 1913 τῶν σῶν] τόσων Bothe 1216— 1239 
chorieà et 1251— 1259 coryphaeo et ducibus hemichoriorum dat 
R. Arnoldt 1916 ἐὴ ἐὴ φρενῶν Paley 1218 χροΐ] τέκνον Paley 

1220 lacunae explendae causae compositum putat Dindorf χροός] 
vexoG Fecht 1923 στεφανοῦ, φίλῳ κάτωϑεν οὖσα σὺν νεκρῷ, delens 
v. 12245.., F. Gu. Schmidt | γὰρ οὐ, ταφεῖσα σὺν νεκρῷ vel γὰρ οὐ, 
ταφεῖσα, σὺν νενρῷ DBarthold 1226 sq. αἰαῖ ὦ. πατρίδι, γᾷ πικρὸν 
ὄδυρμά σ᾽, o Hermann 1226 sqq. XO. oai «i. EK. πικρόν γ᾽ ὄδυρμα. 
γαῖά σ᾽, ἰὼ τέκνον, δέξεται. XO. στέναζ᾽, ὦ μᾶτερ — EK. «i «i. XO. 
vexoóv ἴχκχον. ὦμοι (vel ἰώ) μοι᾿ οἶμοι δῆτα σῶν EK. ἀλάστων κακῶν 
Seidler | αἰαῖ αἰαῖ τέκνον, πικρὸν ὄδυρμα γαῖα σὴ δέξεται, στέναξον 
μᾶτερ Paley | ante 1229 tres versus Hecubae (— 1232—1234), post 1230 
ἰώ μοι μοι et versum Hecubae (— 1238) excidisse suspicabatur olim, 
1935 ἄρασσε "EK. κρᾶτα, 1936 διδοῦσα "EK. χειρός scribens, Kirchhoff 
1229 μάτηρ olim Nauck 

1230 et 1281 & μοι Hermann 1282 τελαμῶσι δ᾽ Kirchhoff 
1235 ἔρεσσε χειρὶ xoüv', ἔρεσσε κρᾶτα Burges 1235 sq. XO. ἄρασοσ᾽ 
ἄρασσε κρᾶτα. EK. πιτύλους .. μοι — 1988 sq. statuit, '"Exdm, σάφ᾽ 
(σάφ᾽ cum Musgravio) ἔνεπε scribens, Seidler, XO. oec  .. χειρός. 
EK. ὦ μοι μοι Ἐκ — ὦ φίλταται γυναῖκες, * ** XO. ϑαρσήσασ᾽ 
ἔνεπε.. αὐδάν Hermann 1286 τιϑεῖσα Blaydes | χειρός] χειρί Wilamo- 
witz 1239 τί δ᾽, Ἑκάβη, καλεῖς φίλας cde; ἔνεπε «vé. Paley | 
ἐχχρήσασ᾽ ἔνεπε O. Goram | σὰς] σάφ᾽ Musgrave - 

1940 οὐκ ἤρεσεν ϑεούς τι πλὴν Burges, οὐκ ἦν ἀρεστὸν oic, 
πλὴν vel οὖκ ἤραρεν ϑϑεοῖσι πλὴν Stanley, οὐκ ἔμελεν ἄρα ϑεοῖς τι 
πλὴν EF. απ. Schmidt | πλὴν ϑυμοὶ μόνοι Musgrave, πλησμονὴ πόνων 
Jacobs 1941 ἐχχριδὸν Dindorf 19429 sq. εἰ δὲ μὴ ϑεὸς ἔστρεφψ᾽ 
ἄνωϑεν περιβαλὼν H. Stephanus, εἰ δὲ μὴ ϑεὸς ἔστρεψε τἀμὰ χερὶ βαλὼν 

le Αι ὦ QUUM ÉOMENEGBnibaan- δ DERBI Án 
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F. Gu. Sehmidt, εὖ δ᾽ ἡμᾶς ϑεὸς ἔστρεψε, τἄνω... y90vóc. (si γὰρ τόδ᾽ 
ἄστυ μὴ κατεσχάφη δόρει) E. Bruhn 1248 ἔστρεψε τἄνω] ἔϑηκχ᾽ 
ἀΐστους, olim coniciebam | ἔστρεψε τἄνω περιβολῶν κάτω χϑονός Jacobs, 

ἔστρεψε τἄνω περιβαλὼν κάτω χϑόνα Hermann (mallem χερὶ Baiàw 
κάτω πόλιν), ἔστρεψε τἄνω περὶ κάτω βαλὼν χϑονός Naber 1348586α. 
μὴ ἔστρεψε... οὐκ ἄρ᾽ (vel ἂν) ὑμνηϑεῖμεν ἂν μοῦσαν διδόντες ὑστέραν 

σοφοῖς βροτῶν Barthold 1244 ἀφανεῖς μένοντες F. Gu. Schmidt | 
ἀνυμνήϑημεν Musgrave, ἂν ὑμνηϑεῖμεν Hermann | hoc versu deleto 
laeunam statuit C. Busche 1245 μούσαις ἀοιδὰς δόντες ὑστέροις 

βροτοῖς Aldina, μοῦσαν διδόντες ὑστέραν ὠδοῖς βροτῶν MHeimsoeth, 
μούσαις, ΓΕΤΩ͂Ν οὐ διδόντες ὕστερον Schenkl, μούσας ἀοιδοῖς δόντες dv 

τοῖς ὕστερον vel μοῦσαν διδόντες ὑστέροις φδοῖς βροτῶν olim coni- 

ciebam, ούσαις ἀοιδὰς ϑέντες ἐς τὸ πᾶν χρόνου F. Gu. Schmidt, 

μοῦσαν διδόντες τοῖσιν ὕστερον βροτοῖς J. Heiland | δόντες ἀφϑίτους 
βροτῶν vel ἐνδιδόντες ἀφϑίτους Nauck | versum delet Paley 1246 
ἄϑλιον Pierson, at cfr. Christ. pat. 1447 ὀλβίῳ τύμβῳ 1247 oi' ἔχει 
7s Burges | δεῖ eot Dobree 1248—50 delet Oen 

' 1251 μᾶτέρ γ᾽ Aldina 1252 χατέκναψψε Porson, κατέγραψε Len- 
ting 1254 ἐγένου] ἐπ᾽ ἐμοῦ vel γεγονὼς Reiske 1255 ϑανάτω]ἢ 
πότμον Burges 1256 miratus quod in postrema demum fabula urbs 
Troia incenditur, dubitat num haec pars sit genuina Herwerden 
1257 φλογέαις Blaydes (debebat certe φλογέοις) 

1265 μορφὰς] μοίρας Seidler, uoup&e Hermann — 1267 ἠχὴν ὧσιν 
F. Gu. Schmidt 1269 σὺ δ᾽ Blaydes 

1213 ἐστὶ τῶν ἐμῶν κακῶν Barnes, εἶδον ὧν ἔχω κακῶν olim 
coniciebam . 127ὅ ἐπίσπερξον Blaydes 1271 ποτ᾽ ἐμπρέπουσ᾽ 
Nauek | (ποτὲ πνέουσ᾽ ἐν vel) ποτ᾽ ἐμπρέπουσα Blaydes 

1283 σὺν πατρίδι τὴἡμῇ Nauck 1284 τοῖς αὑτῆς Hermann — 1287 
órororoí Bothe | 1287—1293 — 1294---1299 et 1800 sq. mesodum statuit, 
scribens órorororororoi. ὦ Κρόνιε, πρύτανι Φρύγι᾽, ἀνάξια, γενέτα, 
τῆς .. ÓfÓooxac; vel ὦ Κρόνιε, πρύτανι Φρύγιξε, γενέτα, πάτερ ἄναξ 
τῆς. . δέδορκας; Seidler, 1287—1293 — 1294- 1801 statuit, scribens 
olim EK. ὀτοτοῖ ὀτοτοῖ * * * Koóvis .. ἀνάξι᾽ ἄρα Δαρδάνου... δέδορ- 
κας; ΧΟ. δέδορκεν .. Τροία — ΕΚ. óvoroi, óvoroi .. πόλις κατ᾽ ἄκρα 
τειχέων (vel τά τ᾽ ἄκρα τειχέων). πτέρυγι .. οὐράνια... γᾶ. XO. 
κπαταφϑίνει δὲ μαλερὰ... λόγχᾳ, postea EK. ὀτοτοῖ x x, | Κρόνιε, Κρόνιε 

. πάτερ, ἀνάξια | πάϑεα τᾶς σᾶς | “αρδάνου γονᾶς τάδ᾽ οἷα | πάσχομεν, 
δέδορκας; ΧΟ. δέδορχεν. . Τροία — ΕΚ. óroroi, λέλαμπεν Ἴλιος | IIso- 
γάμων... τέρεμνα καὶ πόλις | ἄκρα τε τειχέων | μαλερὰ... κατάδρομα 
δαίῳ τε 1óyzo (1300 sq.). XO. zvéovyv.. γᾶ Hermann, EK. ὀτοτοτοτοτοτοῖ. 
Koóvie . . δέδορκας; XO. δέδορκεν᾽ & δὲ * x * ueyoAómolug .. Τροία — 
EK. ὀτοτοτοτοτοτοῖ * * αὶ « λέλαμπ᾽ "IMog *  Περγάμων.. τέραμνα. 
XO. πεσοῦσα... λόγχᾳ Kirchhoff, fort. EK. ὀτοτοτοτοτοτοῖ. XO. Koónie 
πρύτανι Φρύγιε, γενέτα, yovüg ᾿ἀναξίως Ζαρδάνου τάδ᾽ οἵα πάσχομεν 
δέδορκας; XO. δέδορκεν... ἄπολις ὄλωλ᾽ οὐδ᾽. . Τροία — ΕΚ. ὀτοτοτο- 
τοτοτοῖ. μαλερὰ μέλαϑρα πυρὶ κατάδρομα (1800) λέλαμπεν ᾿Ιλίου περγά- 
μῶν τὲ φλογὶ καταίϑεται τέραμνα. ΧΟ. πτέρυγι δὲ καπνὸς ὥς τις 
αἰϑέρ᾽ ὀρόμενος δορὶ καταφϑίνει γᾶ (deletis versibus 1297 et 1801) 
1288 Κρόνιε γενέτα Musgrave | Φρυγίου γενέτα Bothe | γενέτα delet 
Paley 1288 54. Αρόνιε πρύτανι, (Ρέας moi», Φρύγιε γένετορ, ἀνάξια 
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Wilamowitz 1989 πάτερ ἀναξίως ys τᾶς Ζαρδάνου Paley | τᾶς delet 
W. Headlam 1289 sq. τῆς zl«oÓcvov γονᾶς ἀνάξια πάτερ Lachmann 

1290 τάδ᾽ delet Bothe 1291 ó£0oox', ἃ δὲ μεγαλόπτολις ἄπτολις 
Bothe 1295 λέλαμπ᾽ Bothe | {τὰν περγάμων Seidler 1296 sq. πυρὶ 
và περγάμων πυρὶ καταίϑεται πόλις τέρεμνα τειχέων κατάκρας Paley | 
τέραμνα μαλερῷ πυρὶ κατάδρομα δαίῳ τὲ λόγχᾳ (1801 5αᾳ., deleto versu 
1297) Wilamowitz 1297 πόλισμ᾽ Seidler 1297 sqq. τ΄ ἄκρα (deletis 
verbis καὶ πόλις) τε τειχέων πτέρυγι δὲ καπνὸς οὐράνια ποτᾶται. XO. 
δορὶ xvi. Hartung 1298 ὡς ἀρϑεὶς οὐρανίᾳ Musgrave 1299 οὐράνια 
Seidler, οὐρίᾳ Wilamowitz | δουρὶ Paley 

1300 sq. post τειχέων 1291 transponit Hermann 1304 ἰαλέμῳ 
τοι τοὺς ϑανόντας vel ἰαλέμῳ τοὺς κατϑανόντας, si 1919 ἐμπεσεῖσϑ'᾽ 
legatur, Seidler .1805 μέλε᾽ ἐμὰ (et 1820 αἰϑέρα) Hermann, ἁμαλὰ 
μέλη Wilamowitz 1306 x«i χέρεσσι olim Hermann | (ὀρύττουσα 
Reiske), etiam κροτοῦσα Musgrave, δρύπτουσα Dobree 

1310 ἄχος ἄχος βοᾷς Seidler, ἄλγος ἄλγος αὖ βοᾷς Hermann, ἄλγος 
ἀμβοᾷς Nauck, ἄλγος ἄλγος αὐδᾷς Heimsoeth 1511. (οὐ 1826) ΧΟ. 
delet Seidler | γ᾽ delet Hermann 1312 Πρίαμε (et 1328 τρομερὰ) 
semel Hartung 1313 ἄταφος ἄφιλος τ * x Kirchhoff, ἄταφος ἄταφος 

ἄφιλος ἄφιλος W. Headlam 1318 sq. ἄταφος, ὦ φίλος, ἀγνὼς ἄτας 
ἐμᾶς, ἄϊστος εἶ Hartung 1314 ἄτας δ᾽ Paley 1315 γάρ σ᾽ H. Ste- 
phanus 1316 ϑάνατος ἀνοσίων ἀνοσίαις σφαγαῖς Dobree 1319 
£uztcsio) Aldina 

1320 ἰσοκάπνῳ περῶσ᾽ αἰϑέρα Musgrave | ἴσῃ Paley | καπνοῦ 
Seidler | καπνῷ πτερυσϑεῖσαι (vel πτερωϑεῖσα) πρὸς αἰϑέρα Reiske, 
καπνῷ φερομένη πρὸς αἰϑέρα Herwerden, καπνῷ πετοῦσ᾽ εἰς τὸν ἄερ᾽ 
E. Heydenreich 1320 sq. πρὸς αἰϑέρ᾽ ἀΐσσουσ᾽ οἴκων ἐμῶν μεϑεῖται 
Hartung 1321 ἀΐϊστορ᾽ Musgrave, ἄοικον Blaydes | ἄιστος οἴκους 
ἐμοὺς μεϑήσει Paley 1822 δ᾽ αἴας (et 1807 διάδοχόν) Seidler | εἶσιν] 
εἰσαεὶ vel αἱ αἴ Musgrave 1322 sq. ἄλλο δ᾽ ἄλλᾳ Bothe 1825 
ἐχλύετε delet Bothe | Περγάμων κλύω κτύπον Hermann | Περγάμων 
(δὴ) κτύπον 1. H. H. Schmidt, περγάμων ὁ κτύπος Wilamowitz | 
χτύπημα Heimsoeth 1326 ἐπέχλλυσεν Musgrave 1328 sq. “τρομερὰ 
(semel) μέλξα φέρ᾽ ἐμὸν... τάλαιναν Seidler 1829 ἴχνος ἐπὶ τάλαιναν 
Hartung | ἴχνος ἐπὶ τάλαιναν ἴτ᾽ ἴτε W. Headlam 

1330 δούλειον et βίου delet Bothe | ἁμέραν βίᾳ Musgrave 
1331 sq. Talthybio (vel choro) tribuit Seidler 1381 τάλαιν᾽ ἄπολις 
Bothe 1332 post hune versum lacunam statuit, qua narratio de 
classe Graecorum pereunte a deo ex machina explicata interciderit, 
Odofr. Mueller 
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Notarum index. 

B — codex Vatieanus 909 bombycinus saec. XIIT, ex quo foliis perditis 
exeiderunt v. 112—151, 551—030, 898—996 

DB? — manus antiqua correctrix 

B? etiam — apogr. Palat. inter Vaticanos 98 in eis qui ex B 
exciderunt versibus 

b — manus recentior 

€ τι codex Laurentianus 31, 10 chartaceus saec. XIV, qui continet 
v. 1—114 

C — codex Havniensis 417 chartaceus saec, XV 

L — codex Laurentianus 32, 2 chartaceus saec. XIV 

| — manus correctrices 

P — codex Palatinus inter Vaticanos 287 membranaceus saec. XIV 

p — manus correctrices 

Passim ceommemorantur: 

1) — fragmenta Ambrosiana libri bombycini saec. ΧΙ. ΧΙΠ edita ab 
Angelo Mai in prooem. ad fragm. Jl. Mediol 1819 quae con- 
tinent v. 856—884 

H — codex Harleianus 5743 

W — fragmentum codicis Panopolit. saec. IV vel V, quod continet 

v. 48—90, editum ab U. Wileken in Sitzungsb. d. preufs. Acad. 
d. Wiss. 1887 p. 813 sqq. 

reliqui libri 

x — litera vel accentus erasus 

Libros B C L P contulerunt R. Prinz et H. Hinck. Codicem e mihi 

contulit H. Vitelli qui ut benevolentiam in hane Euripidis fabularum 

editionem collatam cumularet, etiam hane operam summa liberalitate 

suscepit. Lectiones codicis H ad Argumentum pertinentes ex scholio- 

rum editione ab E. Schwartz confecta recepi, cfr. etiam Philol. VII 
p. 559 sqq. 
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᾿Ὑπόϑεσις ἹῬήσου. 

Ἕκτωρ τοῖς Ἕλλησιν ἐπικοιτῶν ἀκούσας αὐτοὺς δι᾽ ὅλης 

δείλης πυρὰ καίειν, εὐλαβήϑη μὴ φύγωσιν. ἐξοπλίξειν δὲ 

διεγνωκὼς τὰς δυνάμεις μετενόησεν Αἰνείου συμβουλεύσαντος 

ἡσυχάξειν, κατάσκοπον δὲ πέμψαντα δι᾽ ἐκείνου τὴν ἀλήϑειαν 

ἱστορῆσαι. 4Ιόλωνα δὲ πρὸς τὴν χρείαν ὑπακούσαντα ἐκ- 

πέμπεσϑαι ...... τόπον εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀφώρισεν αὐτῷ. 

ἐπιφανέντες δὲ οἵ περὶ τὸν Ὀδυσσέα, 4Φόλωνα μὲν ἀνῃρηκότες, 

ἐπὶ δὲ τὴν “Ἕκτορος κατηντηκότες σκηνὴν πάλιν ὑπέστρεφον 

οὐχ εὑρόντες τὸν στρατηγόν. oUg ᾿ϑηνᾶ ἐπιφανεῖσα κατέσχεν 

καὶ τὸν μὲν Ἕκτορα ἐκέλευσε μὴ ξητεῖν, '"Pijoov δὲ ἀναιρεῖν 
ἐπέταξε᾽ τὸν γὰρ ἐκ τούτου κίνδυνον μείζονα ἔσεσϑαι τοῖς 

“Ἕλλησιν, ἐὰν βιώσῃ. τούτοις δὲ ἐπιφανεὶς ᾿4λέξανδρος ἐπί- 

στασϑαι πολεμίων παρουσίαν. ἐξαπατηϑεὶς δὲ ὑπὸ ᾿4ϑηνᾶς. 

ὡς δῆϑεν ὑπὸ ᾿ἀφροδίτης, ἄπρακτος ὑπέστρεψεν" οἱ δὲ περὶ 
Διομήδην φονεύσαντες Ῥῆσον ἐχωρίσδϑησαν. καὶ ἡ συμφορὰ 

τῶν ἀνῃρημένων καϑ' ὅλον ἦλθε τὸ στράτευμα. παραγενο- 

μένου δὲ Ἕχτορος, ἵνα αὐτὸς περιγίνηται τῶν πεπραγμένων. 

τετρωμένος ὃ τοῦ Ῥήσου ἐπιμελητὴς 0v αὐτοῦ φησὶν “Ἕκτορος 

AÁrgum.om.c 1 ὑπόϑεσις εὐριπίδου ῥδήσου superscr. P — lin. 2—26 
om. LP  ?2sq. δι᾽ ὕλης δείλης] scripsi, δὲ ελλης Η, om. BC 8 πυρὰ 
Nauck, πυρὰν H, πῦρ BC 1 post ἐκπέμπεσϑαι addunt καὶ B*C, lacu- 
nam indicavit Morstadt | rógov om. H 8 καὶ δόλωνα C 9 κατηντη- 
κότες σκηνὴν H, κοίτην e spatio vacuo novem literarum B, κοίτην 
ἐλϑόντες C | ὑπέστρεφον C, ἀπέστρεφον B H 10 κατέσχεν ἐπιφανεῖσα H 

12 ἐπέταξε] ἐκέλευσε C | post τούτου spatium trium literarum vacuum 
rel. B | ἔσεσϑαι μείξονα H 18 τούτοις H, τούτων B C, fort. τούτῳ 
13 sq. ἐπίστασϑαι H, ἐπὶ cum spatio sex literarum vacuo D, ἐπίστασϑαί 
φησι Wilamowitz, fort. ἐπήγγελλε | verba ἐπίστασϑαι m. παρουσίαν 
om. C spatio vacuo relicto 14 πολεμίων] Kirchhoff, πολέμου BH, 
πολεμίου Nauck | ἐξηπατηϑεὶς H 16 ἐχωρίσϑησαν) ἐχώρησαν Bothe, 
ἀνεχώρησαν Nauck, ἀπῆλϑον Kontos  18—26 (παραγενομένου — λύπην) 
om. C 18 περιγένηται H, πυνϑάνηται E. Schwartz, fort. ἔμπειρος 
γίνηται 19 φησὶν] Kirchhoff, φασιν .H, om. B spatio vacuo relicto 
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20 

25 

30 

35 

40 

E 

τὸν φόνον γεγενῆσϑαι. τοῦ δὲ Ἕκτορος ἀπολογουμένου τὴν 

ἀλήϑειαν αὐτοῖς ἐμήνυσεν ἡ τοῦ Ρήσου μήτηρ ἡ {Τερψιχόρην 

Μοῦσα νεκρὸν κομίζουσα τὸ σῶμα. κατοδυρομένη δὲ καὶ 

τὸν ἐπιπλακέντα αὐτῇ Στρυμόνα διὰ τὸ τοῦ παιδὸς πένϑος 

καὶ τὸν ἐξ éxs(vov γεγενημένον 'Pijóov οὐδ᾽ ᾿Αχιλλεῖ φησιν 

ἀδάκρυτον ἔσεσϑαι τὴν στρατείαν, τῷ κοινῷ τῶν ἐπιφανῶν 

ϑανάτῳ τὴν ἰδίαν παραμυϑουμένη λύπην. 

Τοῦτο τὸ δρᾶμα ἔνιοι νόϑον ὑπενόησαν ὡς οὐκ ὃν Εὐ- 

ριπίδου" τὸν γὰρ Σοφόκλειον μᾶλλον ὑποφαίνειν χαρακτῆρα. 

ἐν μέντοι ταῖς διδασκαλίαις ὡς γνήσιον ἀναγέγραπται. καὶ ἡ 

περὶ τὰ μετάρσια δὲ ἐν αὐτῷ πολυπραγμοσύνη τὸν Εὐριπέδην 

ὁμολογεῖ. πρόλογοι δὲ διττοὶ φέρονται. ὃ γοῦν Δικαίαρχος 

ἐκτιϑεὶς τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ Ῥήσου γράφει κατὰ λέξιν οὕτως" 

νῦν εὐδσέληνον φέγγος ἡ διφρήλατος. 
Ἁ τς 2 2/5007. b! M 2 , e , 

“καὶ T. δ." ἕν ἑνίοις δὲ τῶν ἀντιγράφων ἕτερός τις φέρεται 

πρόλογος, πεζὸς πάνυ καὶ οὐ πρέπων Εὐριπίδῃ" καὶ τάχα ἄν 

τινες τῶν ὑποκριτῶν διεσκευακότες εἶεν αὐτόν. ἔχει δὲ οὕτως" 

ὦ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς ἄλκιμον τέκος 
Παλλάς. τί δρῶμεν" οὐκ ἐχρῆν ἡμᾶς ἔτι 

μέλλειν ᾿4χαιῶν ὠφελεῖν στρατεύματα. 
- i - y 2 , , 

νῦν γὰρ κακῶς πράσσουσιν ἐν μάχῃ δορός. 

λόγχῃ βιαίως "Exvogog στροβούμενοι. 

20 τὸν om. B 21 post alterum 7j; spatium quattuor vel quinque 
literarum vacuum rel. DB, Τερψιχόρη supplevit E. Schwartz — 22 κομίξειν 
B | κἀποδυρομένη B, fort. κατοδυραμένη 23 sq. fort. πένϑος, vo) 
ἐξ ἐχείνου γεγενημένου 'Pijcov | ἀχιλεῖ B 25 τὴν στρατείαν om. B | 
τῶν ἐπι om. spatio vacuo rel. B 27 praeponitur Aristophanis argu- 
mentum cum personarum indice in LP, item Aristophanis argumentum 
δῆσος .. ἀνείλετο (cetera desunt) in C | 6g οὐκ ὃν εὐριπίδου 1, Ὁ Η, 
εὐριπίδου δὲ μὴ εἶναι BC 28 τὸ γὰρ | μᾶλλον om. C, literas μᾶλ 
om. D, spatio vacuo relicto | ὑποφαίνειν] Valckenaer, ὑποφαίνει, libri, 
ὑπεμφαίνειν Dindorf 29 διδασκαλείαις C — 30 μετακκκσια B, om. C 
31 δὲ ἐν αὐτῶ διττοὶ BC | Δικαίαρχος] Nauck, δικαίαν BCLP, om. H 

32 ἐχτιϑεὶς BC, ἐπιτιϑεὶς LPH δ84 xoi om. C | v. &. om. libri, 
add. Wilamowitz | φέρεται 1, P.H, φαίνεται BC 35 sq. ἄν τινὲς τῶν 
ὑποκριτῶν 1,8, ἀντὶ τῶν ὑποκριτῶν H, ἂν τῶν ὑποκριτῶν τινες C, ἂν 
τῶν ὑποκριτῶν cum spatio trium lit. vacuo Β 81 τέκος om.' B 
38 τί δρῶμεν] Morstadt, παρῶμεν B C.LP, παρῶμεν παρῶμεν H 39 
στράτευμα B 40 μάχῃ] Valckenaer, μακρῆ (ἢ ex à facto) BH, μακρῶ 
C, μακῆ LP, fort. τροπῇ (cfr. 82) 41 βιαίως] Hermann, βιαία BC, 
βιαίας LPH 



ἐμοὶ γὰρ οὐδέν ἐστιν ἄλγιον βάρος, 
ἐξ οὗ γ᾽ ἔκρινε Κύπριν ᾿Αλέξανδρος ϑεὰν 
κάλλει προήκειν τῆς ἐμῆς εὐμορφίας 
καὶ σῆς. ᾿4ϑάνα, φιλτάτης ἐμοὶ ϑεῶν, 
εἰ μὴ κατασκαφεῖσαν ὄψομαι πόλιν 
Πριάμου, βίᾳ πρόρριξον ἐχτετριμμένην. 

᾿Ἡριστοφάνους ὑπόϑεσις. 

Picos παῖς μὲν ἦν Στρυμόνος τοῦ ποταμοῦ καὶ Τερψι- 
χόρης, Μουσῶν μιᾶς, Θρᾳκῶν δὲ ἡγούμενος εἰς Ἴλιον 
παραγίνεται νυχτός. στρατοπεδευομένων τῶν Τρώων παρὰ 
ταῖς ναυσὶ τῶν Ελλήνων. τοῦτον Ὀδυσσεὺς καὶ Ζ]ιομήδης 
κατάσκοποι ὄντες ἀναιροῦσιν, ᾿“ϑηνᾶς ὑποϑεμένης" μέγαν γὰρ 
ἔσεσϑαι κίνδυνον ἐκ τούτου. Ἱερψιχόρη δὲ ἐπιφανεῖσα τὸ 
τοῦ παιδὸς σῶμα ἀνείλετο. ὡς ἐν παρόδῳ δὲ διαλαμβάνει 
καὶ περὶ τοῦ φόνου τοῦ Zfóicvog. 

ἡ σχηνὴ τοῦ δράματος ἐν Τροίᾳ. ὃ χορὸς συνέστηκεν 
&x φυλάκων Τρωικῶν, οἵ καὶ προλογίζουσι. περιέχει δὲ τὴν 
νυκτεγερσίαν. | 

42 γὰρ οὐκ ἔνεστι BC | ἄλγιον βάρος LP, ἀλγίβαρος H, βάρ- 
βαρος BC 43 ἘΞ οὗ γ LP, i£ óv BC, ἐξ ὧν H | ἔκρινα LP | 
ἀλεξάνδρου LPH, ἀλέξαι BC 44 προήκειν]) Valckenaer, προσήκειν 
libri 45 ᾿“ϑάνα)] Valckenaer, ἀϑηνᾶ libri | φιλτάτης] Valckenaer, 
φίλτατ᾽ LPHO, güev B 41 τὴν πριάμου C | βίᾳ om. BC 
48 ἀριστοφάνους ὑπόϑεσις B, ὑπώϑεσις ῥήσου H, om. CLP 49 sq. 
παῖς post μιᾶς collocant BC | καὶ om. H | μιᾶς τῶν μουσῶν C 51 
στρατοπεδευομένων) scripsi, στρατευομένων libri | τῶν om. BCH 
938 κατασκοπεύοντες Nauck | αὐτοῖς ὑποϑεμένης BCH δδ8 56. μέγας 
γὰρ ἔμελλεν ἔσεσϑαι τοῖς ἕλλησι κίνδυνος LP, μέγαν δὲ ἔσεσθαι τοῖς 
ἕλλησιν κίνδυνον Η δῦ Sq. ὡς .. “όλωνος praeter C om. BH 
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Τὰ vob δράματος πρόσωπα" 

χορὸς φυλάκων. 

Ἕκτωρ. 
Aivstag. 

Ζόλων. 

ἄγγελος ποιμήν. 
Ῥῆσος. 

Ὀδυσσεύς. 

Διομήδης. 

᾿4ϑηνᾶ. 

Πάρις. 

"Pácov ἡνίοχος. 
"Μοῦσα. 

Indicem personarum qualem dedimus exhibent LP, in BC ordo 
hic est: χορὸς φυλάκων. ὀδυσσεύς. ἕχτωρ. ἄγγελος ποιμήν. αἰνείας. 
δόλων. διομήδης. δῆσος. ἀϑηνᾶ. ῥδήσου ἡνίοχος. πάρις. μοῦσα. in c hic: 
χορὸς φυλάκων. ἕκτωρ. αἰνείας. δόλων. ἄγγελος ποιμήν. πάρις. δήσου 
ἡνίοχος. ῥῆσος. ὀδυσσεύς. διομήδης. ἀϑηνὰ. μοῦσα. co ὁ χορὸς προ- 
λογίξει: c 

pro Πάρις melius scribitur ᾿“λέξανδρος, cfr. 6217 et 642. 



ΧΟΡΟΣ. 

Βᾶϑι πρὺς εὐνὰς τὰς ᾿Εχτορέους 

τις ὑπασπιστῶν ἄγρυπνος βασιλέως. 

ἢ τευχοφόρων 

δέξαιτο νέων κληδόνα μύϑων. 

ot τετράμοιρον νυκτὸς φρουρὰν 5 

πάσης στρατιᾶς προχάϑηνται. 

ὄρϑου κεφαλὴν πῆχυν ἐρείσας, 

λῦσον βλεφάρων γοργωπὸν ἕδραν, 

λεῖπε χαμεύνας φυλλοστρώτους. 

Ἕχτορ᾽ καιρὸς γὰρ ἀκοῦσαι. 10 

ἘΚΤΩΡ. 

τίς 00 ; ἦ φίλιος φϑόγγος᾽ τίς ἀνήρ; 
τί τὸ σῆμα; ϑρόει" 

τίνες ἐκ νυκτῶν τὰς ἡμετέρας 

κοίτας πλάϑουσ᾽ ; ἐνέπειν χρή. 

ΧΟ. φύλακες στρατιᾶς. ΕΚ. τί φέρῃ ϑορύβω:; 15 
XO. ϑάρσει. EK. ϑαρσῶ. 

μῶν τις λόχος ἐκ νυκτῶν; | XO. οὐκέτι. EK.] ví σὺ γὰρ 

ὑπόϑεσις ῥήσου etiam fabulae superscr. minio B, εὐριπίδου ῥῆῇσος. 
προλογίζει χορὸς φυλάκων minio C, εὐριπίδου ῥῆσος L 2 τίς libri | 
ὑπ᾽ ἀσπίδων c 8 ἢ] εἰ ed. Hervag. altera, fort. ἐκ, cfr. Med. 924 

4 κλυδόνα C ὅ φρουρὰν LP, φυλακὴν BCc 6 post στρατιᾶς 
addunt πόλεως τροίας LP 1 om. LP, sed yg. ὥρϑου κεφαλὴν πήχυν 
ἐρείσας in marg. habet L, cfr. Christ. pat. 1304 9 φυλοστρώτους 
Bc 10 ἔχτορ (1. e. f«roo cum indice nominis proprii) e, ἕχτορα L 

11 τίς ὅδ᾽ ἢ (ἡ c, ἦ Barnes) φίλιος φϑόγγος τίς ἀνὴρ BCc, τίς 
ἀνὴρ (ἀνὴρ erasit οὐ ὅδ᾽ scr. ἢ ὦ φίλος (φίλος erasit et φίλος εἶ scr. D): 
φϑέγγ᾽ ὅστις ἀνὴρ LP 12 ϑοοεῖ cL P 18 τὰς ἁμέρας c 14 
ἐννέπειν B CL P, sed in 1, alterum v erasum 15 fort. φέρεις 11 
χόρ. ante μῶν habet P, lineolam L | λόχος BC, δόλος c et priore o 
in ras, seripto L, δοῦλος mut. in δόλος P | XO. οὐκέτι. τί σὺ γὰρ BC, 
XO. οὐκέτι EK. τί σὺ γὰρ c, EK. οὐκ ἔστι. XO. τί σὺ γὰρ LP, EK. 
οὐκ ἔστι σὺ γὰρ |: delevit οὐκέτι Dindorf, qui quidem nunc anapaestum 
excidisse putat 



8 EYPIIIAOT 

φυλακὰς προλιπὼν κινεῖς στρατιάν, 

εἰ μή τιν᾽ ἔχων νυκτηγορίαν ; 

οὐκ οἶσϑα δορὸς πέλας Aoysíov 20 
νυχίαν ἡμᾶς 

κοίτην πανόπλους κατέχοντας: 

XO. ὁπλίξζου χέρα, συμμάχων. stroph. 

"Exvog, βᾶϑι πρὸς εὐνάς, 

ὄτρυνον ἔγχος ἀείρειν, ἀφύπνισον. 25 

πέμπε φίλους ἰέναι ποτὶ σὸν λόχον. 
ἁρμόσατε ψαλίοις ἵππους. 

τίς εἶσ ἐπὶ Πανϑοΐδαν. 

ἢ τὸν Εὐρώπας, “υκίων ἀγὸν ἀνδρῶν; 

ποῦ σφαγίων ἔφοροι; 80 

ποῦ δὲ γυμνήτων μόναρχοι; 

τοξοφόροι τὲ Φρυγῶν 

ξεύγνυτε κερόδετα τόξα νευραῖς. 

ΕΚ. τὰ uiv ἀγγέλλεις δείματ᾽ ἀκούειν, 

τὰ δὲ ϑαρσύνεις. κοὐδὲν καϑαρῶς᾽ 35 
ἀλλ᾽ ἦ Κρονίου Πανὸς τρομερᾷ 
μάστιγι φοβῇ; [φυλακὰς δὲ λιπὼν 

κινεῖς στρατιάν.] τί ϑροεῖρ; τί 66 φῶ 

νέον ἀγγέλλειν; πολλὰ γὰρ εἰπὼν 

οὐδὲν τρανῶς ἀπέδειξας. 40 

XO. πύρ᾽ αἴϑει στρατὸς ᾿4ργόλας. antistr. 
"Exvoo, πᾶσαν ἀν᾽ óggvav, 

διιπετῇ δὲ νεῶν πυρδοῖς σταϑμά. 

22 κοίτην] Dindorf, κοίταν libri 28 XO. om. BCcL P, add. 1 | 
συμμάχων] Hermann, σύμμαχον libi 24 ἕχτωρ LP 2 ὄτρυν᾽ LP | 
ἀμφύπνισον P 21 ψαλίου: c 28 Πανϑοΐδαν]) Bothe, πανϑοίδαν libri 

29 εὐρώτας D εὐρώπας Ὁ 581 μόραρχοι Musgrave — 32 τε] δὲ c 
88 ξεύγνυται P | τόξα ys lP | νεβραῖς c 84 ἀγγέλεις L ἀγγέλλεις 1 

86 ἡ] Bothe, ἢ libri 3" sq. verba φυλακὰς .. στρατιάν delevit Dobree, 
cfr. 18 39 post νέον litera δ᾽ ut videtur erasa in L | ἀγγέλειν B 

41 πύρ᾽ αἴϑει] Hartung, πῦρ᾽ αἴϑει c, πυραίϑει r, in B adscriptum 
scholium: τὸ χ ὅτι συνϑέτως ἀναγινώσκεται καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν Εὐριπίδου 

ὁ στίχος | ἀργόλας c, ἀργόλαος ΒΟ, ἀργέλας LP 48 νεῶν C, ναῶν 
ΒΟΡ et α ex q correcto L | πυρσοῖς B Cc, πυρσοῖ L P, φάεσι Dindorf, 
fort. λαμπάσι, cfr. schol. αἱ τῶν νεῶν ἐπαύλεις συνεχεῖς ταῖς λαμπάσιν κτὲ. 



PHXOX 9 

πᾶς δ᾽ Ayausuvovíav προσέβα στρατὺς 

ἐννύχιος ϑορύβω σκηνάν, 45 
νέαν τιν᾽ ἐφιέμενοι 
βάξιν. οὐ γάρ zc πάρος ὧδ᾽ ἐφοβήϑη 
ναυσιπόρος στρατιά. 

σοὶ δ᾽, ὑποπτεύων τὸ μέλλον, 

ἥλυϑον ἄγγελος. ὡς 50 

μήποτέ τιν᾽ ἐς ἐμὲ μέμψιν εἴπῃς. 

EK. ἐς καιρὸν ἥκεις. καίπερ ἀγγέλλων φόβον" 

ἅνδρες γὰρ ἐκ γῆς τῆσδε νυκτέρῳ πλάτῃ 

λαϑόντες ὄμμα τοὐμὸν ἀρεῖσϑαι φυγὴν 

μέλλουσι" σαίνει μ᾽ ἔννυχος φρυχτωρία. 

ὦ δαῖμον. ὅστις μ᾽ εὐτυχοῦντ᾽ ἐνόσφισας 
ϑοίνης λέοντα, πρὶν τὸν "4oysíov στρατὸν 

σύρδην ἅπαντα τῷδ᾽ ἀναλῶσαι δορί. 

εἰ γὰρ φαεννοὶ μὴ ξυνέσχον ἡλίου 

λαμπτῆρες. oUrüv ἔσχον εὐτυχοῦν δόρυ. 60 

πρὶν ναῦς πυρῶσαι xci διὰ σκηνῶν μολεῖν 
κτείνων ᾿Δ“χαιοὺς τῇδε πολυφόνῳ χερί. 

κἀγὼ μὲν 15 πρόϑυμος ἱέναι δόρυ 
ἐν νυχτὶ χρῆσϑαί τ᾽ εὐτυχεῖ δύμῃ ϑεοῦ" 

ἀλλ᾽ οἵ σοφοί us καὶ τὸ ϑεῖον εἰδότες θὅ 
μάντεις ἔπεισαν ἡμέρας μεῖναι φάος 

Ot σι 

44 ἀγαμεμνονείαν LP, fort. ᾿Αγαμεμνόνιον | προσέβα cL P, 
προσέβη BC 45 σκηνάν] ϑηρσκὴν scripto «v super ἣν c 48 
στρατιά in στρατὸς mut. | 49 σὺ δ᾽ P, col γὰρ in ras. 1 (i. e. σὺ δ᾽ 
LL) | post ὑποπτεύων supra v. scr. ys | 50 post ὡς inseruit ἂν | 
51 μήποτέ τιν᾽ ἐς ἐμὲ μέμψιν εἴπῃς} Lindemann, μήποτέ τινα uéuwiv 
(μέψιν P) εἰς ἔμ᾽ (ἐς ἡμᾶς ex εἰς ἔμ᾽ in ras. corr. I) εἴπῃς libri (etiam 
W), μήποτ᾽ ἐς ἐμέ τινα μέμψιν εἴπῃς Bothe δ2 ἥκεις] W et Christ. 
pat. 1870. 2299. 2390, ἦλϑες BCcLP | ἀγγέλων L ὅβ ἄνδρες] 
Elmsley, ἄνδρες libri 54 ἀρεῖσϑαι) scripsi, αἱρεισϑαι W, αἴρεσϑαι 
vel αἴρεσθαι ceteri libri φυγὴν] H. Stephanus, φυγῇ libri 55 σαίνει} 
σημαίνει € — 57 ἀργεῖον CP ὅβ σύρσην BC 59 οἱ P εἰ | ξυνέσχον 
BCcW et Christ. pat. 2338, συνέσχον LP, fort. ἐξέλειπον (,,GvvéGyov 
corruptum videtur aberrante librarii oculo ad ἔσχον versus sequentis" 
Kirchhoff) 60 ουταν W, οὐκ ἂν BCcLP 61 πωρωσαι corr. in 
zvoocc. W  . 63 5 W, ἦν ceteri libri 64 εὐτυχεῖν c 66 ue WP 
et or superscr. L, μοι BCc | ἰδόντες B 66 ἔπεισαν W L P, ἔφησαν 
Bc, ἔφασαν C | εἶναι LP 
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κἄπειτ᾽ ᾿Ζχαιῶν μηδέν᾽ ἐν χέρσῳ λιπεῖν. 
ot δ᾽ οὐ μένουσι τῶν ἐμῶν ϑυοσκόων 

βουλάς" ἐν ὄρφνῃ δραπέτης μέγα σϑένει. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ παραγγέλλειν στρατῷ το 

τεύχη πρόχειρα λαμβάνειν λῆξαί 9' ὕπνου. 
ὡς ἄν τις αὐτῶν καὶ νεὼς ϑρῴσκων ἔπι 
νῶτον χαραχϑεὶς κλίμακας ῥάνῃ φόνῳ, 

ot δ᾽ ἐν βρόχοισι δέσμιοι λελημμένοι 

Φρυγῶν ἀρούρας ἐκχμάϑωσι γαπονεῖν. 15 

XO. "Exvog, ταχύνεις πρὶν μαϑεῖν τὸ δρώμενον" 

ἄνδρες γὰρ εἰ φεύγουσιν οὐκ ἴσμεν τορῶς. 

ΕΚ. tís γὰρ πύρ᾽ αἴϑειν πρόφασις Aoysicov στρατόν; 

XO. οὐκ οἶδ᾽ ὕποπτον δ᾽ ἐστὶ κάρτ᾽ ἐμῇ φρενί. 

ΕΚ. πάντ᾽ ἂν φοβηϑεὶς i691, δειμαίνων τόδε. 80 

ΧΟ. οὔπω πρὶν ἦψαν πολέμιοι τοσόνδε φῶς. 
EK. οὐδ᾽ ὧδέ γ᾽ αἰσχρῶς: ἔπεσον ἐν τροπῇ δορός. 
ΧΟ. σὺ ταῦτ᾽ ἔπραξας" καὶ τὰ λοιπὰ νῦν σκόπει. 

ΕΚ. ἁπλοῦς ἐπ᾽ ἐχϑροῖς ubOog ὁπλίξειν χέρα. 

XO. καὶ μὴν ὅδ᾽ Αἰνέας καὶ μάλα σπουδῇ ποδὸς 8ὅ 

στείχει, νέον τι πρᾶγμ᾽ ἔχων φίλοις φράσαι. 

AINEIAX. 

"Exvoo, τί χρῆμα νύκτεροι κατὰ στρατὸν 

τὰς σὰς πρὸς εὐνὰς φύλακες ἐλθόντες φόβῳ 

νυχτηγοροῦσι καὶ κεκίνηται στρατός; 

67 μηδὲν Bc 68 ϑυοσχόπων LP 69 ὄρφνει B  δραπέτεις 
C τὺ παραγγέλειν B 12 νεὼς WL.P, νεῶν BCc | ϑρώσκων libri | 
ἔπι] sov. ΤΖ "3 vóvo P νῶτον p | ῥάνοι c 14 δεσμίοις € | AsAqu- 
μένοι 6, λελημένοι W, λελημμένος vel λελημένος Christ. pat. 2351, λε- 
λησμένοι B C LP, κεκλῃμένοι Blaydes, cfr. Andr. 502 75 γαπονεῖν c 
et W qui in marg. ἃ m. 2 ye adscriptum habet ad ymzovsiv ut videtur 
referendum, γᾶ πονεῖν BC, γηπονεῖν LP 6 mogousvov corr a m. 2 
in ro δρώμενον W τ ἄνδρες] Matthiae, ἄνδρες 1011} φευγωσιν corr. 
in φευγουσιν et τῶώρως 18 πύρ᾽ αἴϑειν] πῦρ αἴϑειν DB, πυραίϑειν 
Cc.LP, in L superscr. schol. πυρὰ αἴϑειν | στρατῷ Morstadt 80 go- 
βηϑῆς C 82 ὧδ᾽ αἰσχρῶς D 83 fort. σὺ ταῦτα πράξας καὶ 84 
μυύϑοις W | χέρα BCoc, ctr. Christ. pat. 28373, χέρας LP 85 μὴν 
οὐδ᾽ B | αἰνείας LP | enoój P 86 ἔχον LP, ἔχων p | φίλοις] ἴσως 
Christ. pat. 99 (ἔχων ἴσως) et 1135 (ἴσως ἔχων), recipiendum videtur 
ἴσως 89 νυκχτιγοροῦσι C, φνυκτγ)ηγορευουσι, sed expunctis literis 
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EK.  4ivéa, πύκαξε τεύχεσιν δέμας σέϑεν. 90 

Al. τί δ᾽ ἔστι; μῶν τις πολεμίων ἀγγέλλεται 
λόχος κρυφαῖος ἑστάναι κατ᾽ εὐφρόνην; 

ΕΚ. φεύγουσιν ἅνδρες κἀπιβαίνουσιν νεῶν. 

Al. τί τοῦδ᾽ ἂν εἴποις ἀσφαλὲς τεκμήριον; 

ΕΚ. αἴϑουσι πᾶσαν νύκτα λαμπάδας πυρός" 95 

καί μοι δοκοῦσιν οὐ μενεῖν ἐς αὔριον, 

ἀλλ᾽ ἐκκέαντες πύρσ᾽ ἐπ᾽’ εὐσέλμων νεῶν 

φυγῇ πρὸς οἴκους τῆσδ᾽ ἀφορμήσειν χϑονός. 

Al. σὺ δ᾽ ὡς τί δράσων πρὸς τάδ᾽ ὁπλίξῃ χέρας; 
ΕΚ. φεύγοντας αὐτοὺς κἀπιϑρῴσκοντας νεῶν 100 

λόγχῃ καϑέξω κχκἀπικείδομαι βαρύς" 

αἰσχρὸν γὰρ ἡμῖν καὶ πρὸς αἰσχύνῃ κακόν, 

ϑεοῦ διδόντος πολεμίους ἄνευ μάχης 

φεύγειν ἐᾶσαι πολλὰ δράσαντας κακά. 

Al. εἴϑ᾽ ἦσϑ᾽ ἀνὴρ εὔβουλος ὡς δραστήριος. 105 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πάντ᾽ ἐπίστασϑαι βροτῶν 

πέφυκεν" ἄλλῳ δ᾽ ἄλλο πρόσκειται γέρας, 
σὲ μὲν μάχεσϑαι, τοὺς δὲ βουλεύειν καλῶς. 
ὅστις πυρὸς λαμπτῆρας ἐξήρϑης κλύων 

φλέγειν ᾿4χαιούς, καὶ στρατὸν μέλλεις ἄγειν 110 

τάφρου: ὑπερβὰς νυχτὸς ἐν καταστάσει. 

90 πύχαξζε W LP et Christ. pat. 91, πυκάζον BCec | τεύχεσι 
BCcL PW | σέϑεν BCcW, τὸ σὸν LP 91 ἀγγέλεταιβ 592 δόλος 
P λόχος superscr. p, δόλος B Cc, λόχος Christ. pat. 94 93 ἄνδρες] 
Matthiae, ἄνδρες libri | κἀπιβαίνουσι B Cc L W, κἀπιβαίνουσιν 1P 
94 sq. personas om., sed puncta habet B 94 τοῦδ᾽ L P, τῶνδ᾽ BCc, 
cfr. Christ. pat. 2193 τί τ᾿ ἄρ᾽ ἐναργὲς τῶνδ᾽ (ali libri τοῦδ᾽) ἐρεῖς 
τεχμήριον, 2345 τί γὰρ ἐναργὲς τοῦδ᾽ ἐρεῖς τεχμήριον, unde conicias τί 
τοῦδ᾽ ἐναργὲς ἐξερεῖς vsu. 95 παν(ϑὴς νυκτ(ὴς (πάντες νύχτας ἢ W 

96 χἀμοὶ c μοι P, sed or in ras. scr. p | μενεῖν] 4. Portus, μένειν 
libri | ἐσαύριον B Cc.L, ἐπαύριον P (c super c scr. p) 97 ἐκκαίαντες 
B, ἐκκήαντες C, ἐκκέαντες c P et í in ras. a m. 8 scr. L | πῦρ B 
99 sq. personas om. B 99 ὁπλίξεις LP, ς delevit / | χέρα Aldina 
100 κἀπιϑρώσκοντας libi 101 κἀπικήσομαι αὶ 105 εἶθ᾽) sic9" P | 
δραστήριος) F. Gu. Schmidt, δράσαι χερί libri, cfr. Christ. pat. 2367 
εἶθ᾽ ἦσϑ᾽ ἀνὴρ πρόβουλος ὡς δράσαι χερί 106 ὠῦὐτὸς BO, αὐτὸς c P 
et corr. ex ὡυτὸς L, ovróg p 101 καλὸν ut videtur habet ante γέρας 
€ 108 col μὲν... τοῖσδε Christ. pat. 2370 | versum, quem exhibet 
Stob. fl. 54, 9, delet Herwerden 110 φλέγειν] Musgrave, φεύγειν 
libri, fort. «icu 
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καίτοι περάσας κοῖλον αὐλώνων βάϑος. 

εἰ μὴ κυρήσεις πολεμίους ἀπὸ χϑονὺς 

φεύγοντας. ἀλλὰ σὸν βλέποντας ἐς δόρυ. 

νικώμενος μὲν οὔτι μὴ μόλῃς πάλιν" 115 
πῶς yàg περάσει σκόλοπας év τροπῇ στρατός; 

πῶς δ᾽ αὖ γεφύρας διαβαλοῦσ᾽ ἱππηλάται. 

ἣν ἄρα μὴ ϑραύσαντες ἀντύγων χνόας; 
νικῶν δ᾽ ἔφεδρον παῖδ᾽ ἔχεις τὸν Πηλέως. 
ὅς σ᾽ οὐκ ἐάσει ναυσὶν ἐμβαλεῖν φλόγα, 120 

οὐδ᾽ ὧδ᾽ AxotoUg, ὡς δοκεῖς, ἀναρπάσαι. 

αἴϑων γὰρ ἁνὴρ καὶ πεπύργωται ϑράσει. 

ἀλλὰ στρατὸν μὲν ἥσυχον παρ᾽ ἀσπίδας , 

εὕδειν ἐῶμεν ἐκ κόπων ἀρειφάτων. 

κατάσκοπον δὲ πολεμίων. ὃς ἂν ϑέλῃ, 125 
πέμπειν δοκεῖ μοι" κἂν μὲν ἄρωνται φυγήν. 

στείχοντες ἐμπέσωμεν ᾿Δργείων στρατῷ" 

εἰ δ᾽ ἐς δόλον τιν᾽ ἥδ᾽ ἄγει φρυκτωρία. 

μαϑόντες ἐχϑρῶν μηχανὰς κατασκόπου 

βουλευσόμεσϑα" τήνδ᾽ ἔχω γνώμην, ἄναξ. 180 

XO. τάδε δοκεῖ. τάδε μεταϑέμενος νόει. stroph. 

σφαλερὰ δ᾽ οὐ φιλῶ στρατηγῶν χράτη. 
τί γὰρ ἄμεινον ἢ 

ταχυβάταν νεῶν κατόπταν μολεῖν 

πέλας ὅ τί ποτ᾽ ἄρα δαΐοις 135 

πυρὰ κατ᾽ ἀντίπρῳρα ναυστάϑμων δαίεται: 

112—151 om. B 118 χυρήσῃς c 11 οὔτι μὴ .. πάλιν] Cobet 
(πάλιν Reiske), τήνδε μὴ (τήνδ᾽ ἐμὴ Ο).. πόλιν Β' Ος, τήνδ᾽ οὐ μὴ... 
πόλιν LP, τήνδε μὴ 00 .. πόλυν Schaefer 116 περάσει CP et c super 
e, minio scripto B? et mut. in περάση c, περάσεις L | στρατός B?Cc, 
δορός ΠΡ 118 ἄρα libri | &vróyov] ἀξόνων Blaydes | χνόας ex χρόας 
corr.c 120 σ᾽ om. P 121 διαρπάσαι (&v superscr. alia m.) B? — 122 
ἀνὴρ libri πεπύρωται c ϑράσει c, χερί BCLP 124 κόπων B?LP, 
πόνων Cc | ἀρειφάντων P 126 ἄρωνται]} scripsi, αἴρωνταιν libri | 
φυγήν] H. Stephanus, φυγῇ vel gvyij libri 197 στείχοντες] fort. 
σπεύδοντες 128 si δ᾽ ὡς LP, si δ᾽ sig B?C et in ras. p, fort. εἰ δ᾽ 
οὖν 129 χατασκόπους B?Coc 130 ἔχω προϑυμίαν (om. ἄναξ) c, 
cfr. Christ. pat. 1916 ἔχω γνώμην ἐγώ 131 μεταϑέμενος C, μετατι- 
ϑέμενος BD?cL P 134 χατόπταν c, κατόπτην CLP (in B? vox eva- 
nuit) | μολεῖν] fort. σκοπεῖν | 135 09. B?Cc| Xo L et ut vid. P, àv p 

136 ἀντίπρῳρα B?Ccl, ἀντίπρωνα LP 

"r-——ÀWo v —-———REEEEPPEEN 
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EK. νικᾶτ᾽, ἐπειδὴ πᾶσιν ἁνδάνει τάδε. 

στείχων δὲ χοίμα συμμάχους τάχ᾽ ἂν στρατὸς 

κινοῖτ᾽ ἀκούσας νυχτέρους ἐχκλησίας. 

ἐγὼ δὲ πέμψω πολεμίων κατάσκοπον. 140 
κἂν μέν τιν᾽ ἐχϑρῶν μηχανὴν πυϑώμεϑα. 

σὺ πάντ᾽ ἀκούσῃ καὶ παρὼν εἴσῃ λόγον" 
ἐὰν δ᾽ ἀπάρωσ᾽ ἐς φυγὴν ὁρμώμενοι. 

σάλπιγγος αὐδὴν προσδοκῶν καραδόκει. 

ὡς οὐ μενοῦντά μ᾽ ἀλλὰ προσμίξω νεῶν 145 

ὁλκοῖσι νυκτὸς τῆσδ᾽ ἐπ᾽ A4oysíov στρατῷ. 
Al. πέμφ᾽ ὡς τάχιστα᾽ νῦν γὰρ ἀσφαλῶς φρονεῖς. 

σὺν σοὶ δ᾽ ἔμ᾽ ὕψει καρτεροῦνϑ᾽. ὅταν δέῃ. 
EK. τίς δῆτα Τρώων oU πάρεισιν ἐν λόχῳ 

ϑέλει κατόπτης ναῦς ἐπ᾽ Agysíov μολεῖν; 150 
τίς ἂν γένοιτο τῆσδε γῆς εὐεργέτης: 

τίς φησιν; οὔτοι πάντ᾽ ἐγὼ δυνήδομαι 

πόλει πατρώᾳ συμμάχοις 9' ὑπηρετεῖν. 

ΔΟΛΩ͂Ν. 

ἐγὼ πρὸ γαίας τόνδε κίνδυνον ϑέλω 

ῥίψας κατόπτης ναῦς ἐπ᾽ ᾿Δργείων μολεῖν. 155 
καὶ πάντ᾽ ᾿Αχαιῶν ἐκμαϑὼν βουλεύματα 

ἥξω" ᾽πὶ τούτοις τόνδ᾽ ὑφίσταμαι πόνον. 
ΕΚ. ἐπώνυμος μὲν κάρτα καὶ φιλόπτολις 

ZóAov: πατρὸς δὲ xai πρὶν εὐκλεᾶ δόμον 

νῦν δὶς τόσῳ τέϑεικας εὐκλεέστερον. 160 

40. οὐκοῦν πονεῖν uiv χρή, πονοῦντα δ᾽ ἄξιον 

137 ἀνδάνει c — 138 κοίμα] Pierson (cfr. 662), κόσμει c.L P, σκόπει 
B*C 139 νυχτέρας c 141 πυϑώμεϑα corr. ex πευϑώμεϑα ut 
vid. c 142 σύμπαντ᾽ c|Aóyov LP, λόγους B?Cc 143 ἀπάρωσ᾽] 
scripsi, ἀπαίρωσ᾽ libri 145 sq. fort. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ "Aoysiov νεῶν ὁλκοῖσι 
νυχτὸς τῆσδε προσμίξω στρατῷ 146 ὀλκοῖσιν c | στρατόν LP 147 
πέμπ᾽ L, sed z in ras. scr. |, πέμφ᾽ P, sed g in ras. scr..p 148 
δ᾽ ἔμ᾽} Bothe, δέ μ᾽ libri 149 λόχῳ LP, λόγῳ B?Cc 150 $e | 
Christ. pat. 1934 libri alii τολμᾷ alii ϑέλει exhibent, unde hic τολμᾷ 
commendat Doering 161 γένοι P γένοιτο» 102 τί P τίς p | οὔτι 
CLP 154 πρὸ ex πρὸς corr. c 155 ναῦς superscr. ν C 159 

δόλων inter o et 4 eraso v P 160 τόσῳ τέϑεικας} Elmsley, τόσως 

ἔϑηκας BCL.P, τόσῳ σ᾽ ἔϑηκας c, τόσῳ τέϑηκας Nauck 161 uiv BC, 
μὲ c.LP et Christ. pat. 1964 
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μισϑὸν φέρεσϑαι. παντὶ γὰρ προσκείμενον 

κέρδος πρὸς ἔργῳ τὴν χάριν τίκτει διπλῆν. 

ΕΚ. ναί, καὶ δίκαια ταῦτα κοὐκ ἄλλως λέγω. 

τάξαι δὲ μισϑὸν πλὴν ἐμῆς τυραννίδος. 165 

40. οὐ σῆς ἐρῶμεν πολυόχου τυραννίδος. 

ΕΚ. σὺ δ᾽ ἀλλὰ γήμας Πριαμιδῶν γαμβρὸς γενοῦ. 

240. οὐδ᾽ ἐξ ἐμαυτοῦ μειξόνων γαμεῖν ϑέλω. 

ΕΚ. χρυσὸς πάρεστιν. εἰ τόδ᾽ αἰτήσεις γέραο. 

40. ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴκοις" οὐ βίου σπανίξομεν. 170 
EK. τί δῆτα χρήξεις ὧν κέκευϑεν Ἴλιος; 

40. ἑλὼν ᾿4χαιοὺς δῶρά μοι ξυναίνεσον. 

ΕΚ. δώσω; σὺ δ᾽ αἴτει πλὴν στρατηλάτας νεῶν. 
240. κτεῖν᾽, οὔ σ᾽ ἀπαιτῶ Μενέλεω σχέσϑαι χέρα. 

ΕΚ. οὐ μὴν τὸν ᾿Ιλέως παῖδά μ᾽ ἐξαιτῇ λαβεῖν; 175 
Z0. κακαὶ γεωργεῖν χεῖρες εὖ veOgouu£vou. 

EK. τίν᾽ οὖν ᾿4χαιῶν ξῶντ᾽ ἀποινᾶσϑαι ϑέλεις; 

20. καὶ πρόσϑεν εἶπον" ἔστι χρυσὸς ἐν δόμοις. 
EK. καὶ μὴν λαφύρων γ᾽ αὐτὸς αἵρήσῃ παρών. 

ZO. ϑεοῖσιν αὐτὰ πασσάλευεξ πρὸς δόμοις. 180 

ΕΚ. τί δῆτα μεῖξον τῶνδέ μ᾽ αἰτήσεις γέρας; 

20. ἵππους ᾿Δχιλλέως᾽ χρὴ δ᾽ ἐπ᾽ ἀξίοις πονεῖν 
ψυχὴν προβάλλοντ᾽ ἐν κύβοισι δαίμονος. 

EK. καὶ μὴν ἐρῶντί γ᾽ ἀντερᾷς ἵππων ἐμοί" 

ἐξ ἀφϑίτων γάρ ἄφϑιτοι πεφυκότες 185 

τὸν llqAéog φέρουσι ϑούριον γόνον" 

δίδωσι δ᾽ αὐτοὺς πωλοδαμνήσας ἄναξ 

162 sq. μισϑὸν προαϑρεῖν .. προκείμενον ἄϑλον πρὸς ἔργῳ Christ. 
pat. 1965 sq. 164 EK. om. P 166 πολυόχου LP, moAwyov BO, 
πολιόχου C 168 οὐδ᾽ BC, οὐκ cL. P 169 πάρεστιν BC, γάρ ἐστιν 
LP | αἰτήσεις ς1, Ὁ, αἰτήσῃ ΒΟ — 110 οὐ σπανίξομεν βίου c 1Τ1 ἴλιον c 

112 ἀχαιοὺς ex ἀχανῶν corr. C 174 χέρας LP 175 fort. ἦ μὴν | 
τὸν ἰλέως D, τὸ νηλέως mut. in τὸν νηλέως C, τὸν ὀιλέως IL P, τὸν ἰλεόν 

ys € | παῖδα μ᾽] παῖδ᾽ c | ἐξαιτεῖς cL.P 177 ξῶντ᾽ ἀποίνασϑαι c 
(ἀποινᾶσϑ'αι schol), ζῶντα ποινᾶσϑαι BCP et cum schol. in marg. 
ἀντὶ τοῦ τιμωρεῖσϑαι καὶ ἀπεμπολεῖν [1 179 y':6; 'om TROU P.] 

παρών] λαβών c 180 δόμους L, δόμους r 181 τόνδε P vóàvós p | 
αἰτήσεις LP, αἰτήσει B, αἰτήσῃ Ce, ἀπαιτήσεις Christ. pat. 1972 182 
ἀχιλέως D | πονεῖν) μολεῖν c 183 διαίμονος B 184 y, B Cc, v 
Tp 187 αὐτὰς BC, αὐτὸς Dobree | πωλωδαμνήσας C 

tS 
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Πηλεῖ Ποσειδῶν, ὡς λέγουσι. πόντιοο. 
ἀλλ᾽ οὔ σ᾽ ἐπάρας ψεύσομαι: δώσω δέ σοι 
κάλλιστον οἴκοις κτῆμ᾽ ᾿Αχιλλέως ὄχον. 190 

40. αἰνῶ" λαβὼν δέ φημι κάλλιστον Φρυγῶν 
δῶρον δέχεσϑαι τῆς ἐμῆς εὐσπλαγχνίας. 
σὲ δ᾽ οὐ φϑονεῖν χρή" μυρί᾽ ἔστιν ἄλλα σοι, 
ἐφ᾽ οἷσι τέρψῃ τῆσδ᾽ ἀριστεύων χϑονός. 

ΧΟ. μέγας ἀγών, μεγάλα δ᾽ ἐπινοεῖς ἑλεῖν: —antistr. 195 
μακάριός ys μὴν κυρήσας ἔσῃ. 

πόνος ὅδ᾽ εὐκλεής" 

μέγα δὲ χοιράνοισι γαμβρὸν πέλειν. 
τὰ ϑεόϑεν ἐπιδέτω Δίκα. 
τὰ δὲ παρ᾽ ἀνδράσιν τέλειά σοι φαίνεται. 200 

ZO. στείχοιμ᾽ ἄν" ἐλϑὼν δ᾽ ἐς δόμους ἐφέστιος 
σχευῇ πρεπόντως σῶμ᾽ ἐμὸν καϑάψομαι, 

3 " e - δ, ἢ , , 

κακεῖϑεν ἤσω ναῦς ἐπ᾽ ᾿4ργείων πόδα. 
ΧΟ. ἐπεὶ τίν᾽ ἄλλην ἀντὶ τῆσδ᾽ ἕξεις στολήν; 
40. πρέπουσαν ἔργῳ κλωπικοῖς τε βήμασι. 205 
XO. σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρὸς χρὴ σοφόν τι μανϑάνειν" 

λέξον. τίς ἔσται τοῦδε σώματος σαγή; 
40. λύκειον ἀμφὶ νῶτον ἅψομαι δορὰν 

M] / M 3 3-—9 - n , 
καὶ χάσμα ϑηρὸς Cup ἐμῷ ϑήσω κάρα, 

βάσιν τε χερσὶ προσϑίαν καϑαρμόσας 210 
καὶ κῶλα κώλοις, τετράπουν μιμήσομαι 
λύκου κέλευϑον πολεμίοις δυσεύρετον, 

191 sq. φημι τῆς ἐμῆς εὐσπλαγχνίας. δῶρον δέχεσϑαι τῆς ἐμῆς 
εὐσπλαγχνίας ς 192 εὐσπλαχνίας BLP 195 μέγας μὲν ἀγών LP 

197 πόνος ὅδ᾽] Nauck, πόνος δ᾽ libri 198 μεγάλα δὲ ΤΡ 
199 τὰ] Seidler, τὰ δὲ libri ϑεόϑι ἐπίτῳ δίκᾳ c 200 τάδε c ἀνδράσι 
libri, fort. ἀνέρων (cfr. 229) | τέλεια Lp, τέλει P, τέλξα ΒΟς 501 δ᾽ 
om. libri, add. Aldina | £g habere videtur C 203 κἀκεῖϑεν ἤσω Boc, 
κἀκεῖθεν οἴσω C, κεῖϑεν δ᾽ ἐφήσω 1.8 204 ἐπεὶ τίν᾽ BCo, sim ἦ 
τίν᾽ LP 205 40. om. c | κλωπικοῖς c, κλοπικοῖς C, χλοπτικοῖς D, 
κλεπτικοῖς LP | βήμασιν ΟΡ 201 ἐστι B | σαγή BCLP (cfr. schol. B 
ὡς σφαγή, ὀξυτόνως. Ἡ ρωδιανός), σάγη c | fort. τοῦδε σάγματος τρόπος: 

208 40. om. c | νῶτον ἅψομαι BCc, νῶτα ϑήσομαι LP, voc 
ἐνάψομαι Cobet 209 χάσμα BCc, σχῆμα LP | ἀμφ᾽ αὐτῷ, scripto 
ἐμῶ super αὐτῷ, c 212 πολεμίους c 
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τάφροις πελάξων καὶ νεῶν προβλήμασιν. 

ὅταν δ᾽ ἔρημον χῶρον ἐμβαίνω ποδί, 

δίβαμος εἶμι" τῇδε σύγκειται δόλος. 215 
XO. ἀλλ᾽ εὖ σ᾽ ὁ Μαίας παῖς ἐκεῖσε καὶ πάλιν 

πέμψειεν Ἑρμῆς, ὅς ye φηλητῶν ἄναξ. 
ἔχεις δὲ τοὔργον᾽ εὐτυχεῖν μόνον os δεῖ. 

40. σωϑήσομαί τε καὶ κτανὼν ᾽Οδυσσέως 

οἴσω κάρα σοι, σύμβολον δ᾽ ἔχων σαφὲς 220 

φήσεις Δόλωνα ναῦς ἐπ᾽ ^"Agys(ov μολεῖν, 

ἢ παῖδα Τυδέως" οὐδ᾽ ἀναιμάκτῳ χερὶ 

ἥξω πρὸς οἴκους πρὶν φάος μολεῖν χϑόνα. 

ΧΟ. Θυμβραῖε καὶ Ζ4άλιε καὶ Avxíac stroph. 

ναὸν ἐμβατεύων . 225 

Ἄπολλον, ὦ δία κεφαλά, μόλε τοξήρης, (xo0 ἐννύχιος 

καὶ γενοῦ σωτήριος ἀνέρι πομπᾶς 

ἁγεμὼν καὶ ξύλλαβε ΖΙαρδανέδαις, 280 

ὦ παγκρατές, ὦ Τροΐας 
τείχη παλαιὰ δείμας. 

μόλοι δὲ ναυκλήρια, καὶ στρατιᾶς antistr. 
Ελλάδος διόπτας 

ἵκοιτο, καὶ κάμψεις πάλιν ϑυμέλας οἴκων πατρὸς 

᾿Ιλιάδας. 235 

Φϑιάδων δ᾽ ἵππων zov ἐπ᾽ ἄντυγι βαίη 

δεσπότου πέρσας τὸν ᾿᾽Ζ4χαιὸν "Agm, 

215 εἰμὶ Bc.LB, εἶμι ΟἹ 211 φιλητῶν cBC 4218 δεῖ eL P, χρή 
BOC|ocs δεῖ μόνον c 219 τε] δὲ ὁ ὀδυσέως B 220 σαφὲς δ᾽ ἔχων c 

223 fort. χϑονί 227 (xov libri | post ἵκου inseruit δ᾽ 4  εὐνύχιος c | 
post ἐννύχιος duae literae erasae (sine dubio jy) in LL 229 sq. καὶ 
γενοῦ σωτήριος... ἁγεμὼν καὶ] Dindorf, ἁγεμὼν (ἡγεμὼν P) σωτήριος .. 
καὶ γενοῦ καὶ libri 281 Τροΐας] Lachmann, τροίας libri 284 om. in 

fine paginae, sed versui proximo in summa pagina ut scholion super 
ϑυμέλας adscr. literis minoribus ἑλληνικῆς ἑλλάδος διόπτας DB, om. 

etiam Ce 235 κάμψειεν B, κάμψοι LP (sv super ocv scr. 0) πατρὸς 
BCe, πάτρας LP | ἰλιάδας c, ἰλιάδος BCLP 236 φϑιάδων οἴκων 
τότ᾽ ἐπ᾽ ἄντυγα c | πότ᾽ BC, om. LP | ἐπ᾽ ante ἄντυγα erasit et post 
ἵππων scripsit ut spatium sit, / | ἄντυγι BC, ἄντυγα LP. 281 πέρσας 
τὸν] Canter, πέρσαντος hbri| ἀχαιῶν LB 
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τὰς πόντιος Αἰακίδα 240 
Πηλεῖ δίδωσι δαίμων. 

ἐπεὶ πρό T οἴκων πρό τε γᾶς ἔτλα μόνος stroph. 
ναύσταϑμα βὰς κατιδεῖν" ἄγαμαι 

λήματος" 7) σπανία 245 
τῶν ἀγαϑῶν, ὅταν ἢ 

δυσάλιον ἐν πελάγει καὶ σαλεύῃ 
πόλις. ἔστι Φρυγῶν τις ἔστιν ἄλκιμος" 250 
ἔνι δὲ ϑάρσος ἐν αἰχμᾷ᾽ πόϑι Μυσῶν ὃς ἐμὰν συμ- 

μαχίαν ἀτέζει; 

3. τίν᾽ ἄνδρ᾽ ᾿Δἀχαιῶν ὁ πεδοστιβὴς σφαγεὺς — antistr. 
οὐτάσει ἐν κλισίαις, τετράπουν 255 
uiuov ἔχων ἐπὶ γαῖαν 
ϑηρός; ἕλοι Μενέλαν, 

κτανὼν δ᾽ 'Ayousuvóviov κρᾶτ᾽ ἐνέγκοι 
Ἑλένᾳ κακόγαμβρον ἐς χέρας γόον. 260 
ὃς ἐπὶ μῶλον, ὃς ἐς γᾶν Τροΐαν χιλιόναυν ἤλυϑ᾽ ἔχων 

στρατείαν. 

ΑΓΤΈΛΟΣ. 

ἄναξ. τοιούτων δεσπόταισιν ἄγγελος 
εἴην τὸ λοιπὸν οἷά σοι φέρω μαϑεῖν. 265 

EK. ἢ πόλλ᾽ ἀγρώτῃ σκαιὰ πρόσκειται φρενί: 
καὶ γὰρ σὺ ποίμνης δεσπόταις τευχεσφόροις 

240 ποντίας ΒΟ 241 δαίμων ς,Ῥ, δόμων B, δόμον superscr. 
ων Ο 245 ἢ BC πανία B, σπανία Β50, σπάνια c, σπάνις ΠΡ 
241 δυσάλιον B Cc, δυσάλιος LP, δυσάνεμον Nauck | σαλεύει cL P 
250 τίς Bc 251 ϑάρσος Cl, ϑράσος BcLP | ἐν αἰχμαῖς LP et ut 
vid. primitus c, fort. ἐς αἰχμάν | πόϑι] Gu. Hoffmann, ποτὶ libri (cir- 
culo inclusit 7) | 0g] ὡς P — 254 παιδοστιβὴς P X 255 οὐτάσειεν χλισίαις c 

256 ἐπὶ γαῖαν BC, ἐπὶ γαίᾳ c, ἐπὶ γαίας LP (γαίας circulo in- 
clusit ἢ), ἐπὶ γᾶν Dindorf, ἀγρίου Herwerden 207 μενέλαον (o ex v 
correcto) L 258 ἀγαμεμνόνιον DB, ἀγαμεμνόνειον (& super st scripto) 
C, ἀγαμεμνόνειον cL P 260 ἐς hic libri | χέρας LP, χεῖρας B Cc 
261sq. μῶλον] Scaliger, πῶλον LP, πόλιν pe, πτόλιν BC | ἐς γᾶν] 
Dindorf, ἐπὶ γᾶν B CeP, ἐπὶ τὰν L | Tootev| Dindorf, τροίαν BCcL, 
om. P | στρατείαν] Heath, στρατιών libri 264 et 271 AT'I'] ποιμήν ὁ 

265 εἴην BCcp, οἴην LP | μαϑεῖν φέρω c 266 ἀγρώτῃ] scripsi, 
ἀγρώταις DB (αι in ἡ correxisse videtur b) L, ἀγρόταις C, ἀγρώσταις c P 

267 ποίμνης) scripsi, ποίμνας libri | τευχεφόροις C 
Euripides, Rhesus. 2 
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ἥκειν ἔοικας ἀγγελῶν ἵν᾽ οὐ πρέπει. 

οὐκ οἶσϑα δῶμα τοὐμὸν ἢ ϑρόνους πατρός, 

oi χρῆν γεγώνειν G' εὐτυχοῦντα ποίμνια; 210 

ATTI. σκαιοὶ βοτῆρές ἐσμεν" οὐκ ἄλλως λέγω. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧσσόν σοι φέρω κεδνοὺς λόγους. 
ΕΚ. παῦσαι λέγων μοι τὰς προδαυλείους τύχας" 

μάχας πρὸ χειρῶν καὶ δόρη βαστάζομεν. 

AIT. τοιαῦτα κἀγὼ σημανῶν ἑλήλυϑα" 275 

ἀνὴρ γὰρ ἀλκῆς μυρίας στρατηλατῶν 

στείχει φίλος σοὶ σύμμαχός vs τῇδε γῇ. 

EK. ποίας πατρῴας γῆς ἐρημώσας πέδον; 

ATTI. Θρήκης" πατρὸς δὲ Στρυμόνος κικλήσκεται.. 

EK.  'Pioov τιϑέντ᾽ ἔλεξας ἐν Τροία πόδα. 280 
ADIT. ἔγνως" λόγου δὲ δὶς τόσου μ᾽ ἐκούφισας. 

EK. καὶ πῶς πρὸς Ἴδης ὀργάδας πορεύεται. 

πλαγχϑεὶς πλατείας πεδιάδος 9' ἁμαξιτοῦ; 

AIT. οὐκ οἶδ᾽ ἀκριβῶς" εἰκάσαι ys μὴν πάρα. 
ὄρφνῃ γὰρ οὔτι φαῦλον ἐμβαλεῖν στρατόν, 285 

κλύοντα πλήρη πεδία πολεμίας χερός. 

φόβον δ᾽ ἀγρώσταις,. oY κατ᾽ ᾿Ιδαῖον λέπας 

οἰκοῦμεν αὐτόρριζον ἑστίαν y90vóg, 

παρέσχε δρυμὸν νυχτὸς ἔνϑηρον μολών. 

πολλῇ γὰρ ἠχῇ Θρῃκιος βρέμων στρατὸς 290 

ἔστειχε᾽ ϑάμβει δ᾽ ἐκπλαγέντες ἵεμεν 

ποίμνας πρὸς ἄκρας. μή τις Aoysíov μόλῃ 

λεηλατήσων καὶ σὰ πορϑήσων σταϑμά. 

πρὶν δὴ δι’ ὥτων γῆρυν οὐχ ᾿Ελληνικὴν 

268 ἥκεις Db 269 πατρὸς ϑρόνους c 210 οἵ χρῆν e, οἵ χρὴν B, 
οὗ ᾽χρῆν C, οἷς χρὴ LP γεγωνεῖν libri | εὐθενοῦντα Herwerden | ποι- 
μνίων c (εὐτυχεῖν τὰ ποιμνίων F.Gu.Schmidt) — 271 AI'I. om. P, praef. 
p (quod ante 272 minio scriptum erat &yy, erasum) | λέγω c, λέγεις v 

274 μάχας] αἰχμὰς Meineke, fort. λόγχας | δόρῦ c 276 ἀλκῆς LP, 
ἀρχῆς B Ce, αἰχμῆς Rauchenstein | fort. μυρίον 2117 σοι c 218 fort. 
πατρῷον 210 κιχλύσκεται DP κικλήσκεται, p, κπικλήσπκεται Lautensach 

282 post 283 collocat c 283 πλαχϑεὶς D P, πλαγχϑεὶς p | πλατείαις 
LP, πατρῴας c | τ᾿ ἀμαξιτοῦ BCcLP 288 &yy hic, non 284 prae- 

? 

fixum habet C 285 ὄρφνῃ] Vater, μορφῇ Christ. pat. 2096 et 2452, 
νυχτὸς libri 287 fort. ἀγρώταις 290 ἠχὴ B, ἠχῇ CcLP, ἠχοῖ p, 
fort. ἀχῇ | βρέμων] Ruhnken, ῥέων libri (στρατὸς ῥέων c) 291 ἔστιχε 
C | l'eusv c 292 πρὸς BcC, ig LP 293 προϑήσων P πορϑήσων p, 
πορϑιήσων c 
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ἐδεξάμεσϑα xol μετέστημεν φόβου. 295 
στείχων δ᾽ ἄναχτος προυξερευνητὰς ὁδοῦ 
ἀνιστόρησα Θρῃκίοις προσφϑέγμασι., 
τίς ὃ στρατηγὸς κἀκ τίνος κεκλημένος 
στείχει πρὸς ἄστυ [ΠΙριαμίδαισι σύμμαχος. 
καὶ πάντ᾽ ἀκούσας ὧν ἐφιέμην uoc etv , 300 
ἔστην" ὁρῶ δὲ Pycov ὥστε δαίμονα 
ἑστῶτ᾽ ἐν ἱππείοισι Θρῃκίοις ὄχοις. 
χρυσῆ δὲ πλάστιγξ αὐχένα ζυγηφόρον 
πώλων ἔκλῃε χιόνος ἐξαυγεστέρων. 
πέλτης δ᾽ ἐπ᾿ ὥμων χρυσοχόλλητος τύπος 305 
ἔλαμπε Γοργὼν δ᾽ ὡς ἐπ᾽ αἰγίδος ϑεᾶς 
χαλκῆ μετώποις ἱππικοῖσι πρόσδετος 
πολλοῖσι σὺν κώδωσιν ἐκτύπει φόβον. 
στρατοῦ δὲ πλῆϑος οὐδ᾽ ἂν ἐν ψήφου λόγῳ 
ϑέσϑαι δύναι᾽ ἄν, ὡς ἄπλατον ἦν ἰδεῖν. 810 
πολλοὶ μὲν ἱππῆς, πολλὰ πελταστῶν τέλη, 
πολλοὶ δ᾽ ἀτράκτων τοξόται, πολὺς δ᾽ ὄχλος 
γυμνὴς ὁμαρτῇ, Θρῃκίαν ἔχων στολήν. 
τοιόσδε Τροίᾳ σύμμαχος πάρεστ᾽ ἀνήρ, 
ὃν οὔτε φεύγων οὔϑ᾽ ὑποσταϑεὶς δορὶ 315 
ὃ Πηλέως παῖς ἐκφυγεῖν δυνήσεται. 

ΧΟ. ὅταν πολίταις εὐσταϑῶσι δαίμονες, 
ἕρπει κατάντης ξυμφορὰ πρὸς τἀγαϑαά. 

295 ἐδεξάμεϑα LP, ἐδεξάμεσϑα p διέστημεν C 296 ἄναχτος] fort ἀν᾽ αὐτοὺς | προὐξενευρητὰς c | ὁδοῦ ΒΟ, στρατοῦ cLP 291 προσφϑέγμασιν 1 298 κἀκ] scripsi, καὶ libri | κεκλιμένος c 
299 πριαμίδεσι Β 800 ἀκούσας P, sed ἂς scr. m. 9 fort. pro com- pendio 301 ἕστην c 3802 £oro0" ἱππείοισι c | ἵππείῃσι scripto οἱ super ῃ C|mzoiwg ϑρηκίοις τ᾽ ὀχήμασι LP, ἱππείοισι Θρῇκ᾽ ὀχήμασιν Nauck 303 χρησῆ δὲ πλάστιξ DB, χρυσῇ δὲ πλάστιγγι € | ξυγηφόρον B Ce, ξυγηφόρων LP 304 ἔχληεν χρόνος c | χιόνος] χειμῶνος C 308 πέλτης ἐπ’ ΒΟ, πέλτηιτ᾽ c, πέλτη δ᾽ iv LP | ὦμον B | χρυσο- κόλλητος τύπος] Nauck, χρυσοκολλήτοις τύποις edP: χρυσοκολλήτοις δίφροις ΒΟ 906 γοργὼ P, sed eraso v | ἐπ᾿’ BCLP, ἀπ᾽ c |. ϑοᾶς B et o ex e facto C 308 fort. πολλαῖσι | κώδωσιν (ὦ ex ó fecit m. 3) C 309 ψήφῳ λόγου c 310 δύναι᾽ ἄν BCoe, δυναίμην LP | ἄπλατον in ἄπλαστον mut. p, ἄπληστον Hermann 811 ἱππεῖς libri 812 δ᾽ τ᾽ BC | πομποί v' ἀστρώκτων c 818 ὁμαρτεῖ CL P et ex ὁμαρτῇ factum c | στολὴν ἔχων c | στολήν] fort. σαγήν 315 sq. φεύγων ἐκφυ- γεῖν δυνήσεται. παῖς οὔϑ᾽ ὑποστῆναι δορί Herwerden 518 ἕρπε c | κατάντης in κατάντις mut. p | συμφορὰ Cc P | τἀγαϑόν ΠΡ 

9'* 
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EK. πολλούς, ἐπειδὴ τοὐμὸν εὐτυχεῖ δόρυ 

καὶ Ζεὺς πρὸς ἡμῶν ἐστιν. εὑρήσω φίλους. 820 

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν δεόμεϑ'. οἵτινες πάλαι | 
μὴ ξυμπονοῦσιν, ἡνίκ᾽ ἐξώστης “Ἄρης 
ἔϑραυε λαίφη τῆσδε γῆς μέγας πνέων. 

Ρῇσος δ᾽ ἔδειξεν οἷος ἦν Τροία φίλος" 
ἥκει γὰρ ἐς δαῖτ᾽. οὐ παρὼν κυνηγέταις 325 

αἱροῦσι λείαν οὐδὲ συγκαμὼν δορί. 
ΧΟ. ὀρϑῶς ἀτίξζεις κἀπίμομφος εἶ φίλοις" 

δέχου δὲ τοὺς ϑέλοντας ὠφελεῖν πόλιν. 
ΕΚ. ἀρκοῦμεν oí σῴζοντες Ἴλιον πάλαι. 
ΧΟ. πέποιϑας ἤδη πολεμίους ἡρηκέναι; 330 
EK. πέποιϑα᾽ δείξει τοὐπιὸν σέλας $500. 

ΧΟ. ὅρα τὸ μέλλον πόλλ᾽ ἀναστρέφει ϑεός. 

ΕΚ. μισῶ φίλοισιν ὕστερον βοηδρομεῖν. 333 

ὃ δ᾽ oov, ἐπείπερ ἦλθε, σύμμαχος μὲν oU, 336 
ξένος δὲ πρὸς τράπεζαν ἡκέτω ξένων" 

χάρις γὰρ αὐτῷ Πριαμιδῶν διώλετο. 888 

ΧΟ. ἄναξ, ἀπωϑεῖν συμμάχους ἐπίφϑονον. 884 

ADI. φόβος γένοιτ᾽ ἂν πολεμίοις ὀφϑεὶς μόνον. 335 

EK. σύ v εὖ παραινεῖς καὶ σὺ καιρίως σκοπεῖς. 339 
ὁ χρυσοτευχὴς oov κατ᾽ ἀγγέλου λόγον 840 
Ρῇσος παρέστω τῇδε σύμμαχος χϑονί. 

ΧΟ. ᾿Ἣδράστεια μὲν & Διὸς παῖς stroph. 
εἴργοι στομάτων φϑόνον᾽" 

319 δορί P δόρυ p 822 ξυμπονῶσιν DCc 323 ἔϑραυε BC, 
ἔϑραυσε c, ἔφαυσε LP | λέφη C | μέγα c 324 δ᾽ om. B [τροίας 
ΤΡ 826 αἴρουσι... δουρί B 821 ἀτίξεις] ἔλεξας c, κακίξεις Mus- 
grave | κἀπίμομφος cL Ὁ. κἀπίμορφος BC 329 πάλαι B Cc, πόλιν 
Lp 330 εἰρηκέναι B 331 δείξοι B | ϑεοῦ σέλας c 334 sq. post 
338 transposuit correcta personarum dispositione Nauck (335 post 338 
collocaverat et 336—8 Hectori tribuerat iam Hermann): 334— 8 nuntio, 
339—141 choro tribuunt BCc (in C ante 334 chori nota deleta et ἄγγ 
praefixum), 334—8 choro, 389—41 Hector tribuunt LP (L limeolis 
praefixis) 880 ὀφϑεὶς] ἐλϑὼν c — 336 ὃ δ᾽] Nauck, ὅδ᾽ libri | 7498 
(erasum y) 5 887 ixévo LP, ἡκέτωρ 888 ἀπώλετο LIP — 339 χαι- 
ρίως] κυρίως c 840 οὖν κατ᾽... λόγον] scripsi, οὖν ἐκ (οὔνεχ᾽ O).. 
λόγων BO, δ᾽ οὔκεκ᾽ .. λόγων 61} 841 παρέστω LP, παρέσται B Cc 

349 XO. om. BC | ἀδράστεια Cc, ἁἀδράστια vel ἀδραστία Β.1,}, 
ἀδράστεια l| ἃ om. c 343 εἴργοι c, εἶργεν B C, εἴργοις LP 
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φράσω γὰρ δὴ ὅσον μοι 
ψυχᾷ προσφιλές ἐστιν εἰπεῖν. 345 
ἥκεις, ὦ ποταμοῦ παῖ, 
ἥκεις, ἐπλάϑης Φρυγίαν πρὸς αὐλὰν 
ἀσπαστός. ἐπεί σὲ χρόνῳ 

Πιερὶς μάτηρ ὅ τε καλλιγέφυ- 
Qog ποταμὸς πορξεύει 350 

“Στρυμών. ὅς ποτὲ τᾶς μελωδοῦ antistr. 
“Μούσας δι᾽ ἀκηράτων 

δινηϑεὶς ὑδροειδὴς 

κόλπων σὰν ἐφύτευσεν ἥβαν. 
σύ μοι Ζεὺς Ó φαναῖος 355 
ἥκεις διφρεύων βαλιαῖσι πώλοιο. 
νῦν. ὦ πατρὶς ὦ Φρυγία, 

ξὺν ϑεῷ νῦν σοι τὸν ἐλευϑέριον 
Ζῆνα πάρεστιν εἰπεῖν. 

ἄρά ποτ᾽ αὖϑις ἁ παλαιὰ stroph. 360 
Τροία τοὺς προπότας παναμερεύσει 
ϑιάσους ἐρώτων 
ψαλμοῖσι καὶ κυλίκων οἰνοπλανήτοις 
ἐπιδεξίοις ἁμίλλαις 

κατὰ πόντον ᾿Δτρειδᾶν 365 
Σπάρταν οἰχομένων ᾿Ιλιάδος παρ᾽ ἀκτᾶς: 
ὦ φίλος. εἴθε μοι 

σᾷ χερὶ καὶ σῷ δορὶ πρά- 
ξας τάδ᾽ ἐς οἶκον ἔλϑοιο. 

ἐλϑέ, φάνηϑι, τὰν ξάχρυσον antistr. 370 
Πηλείδα προβαλοῦ xov ὄμμα πέλταν 

345 ἔστ᾽ P 947 ἐπλάσϑης P | φρυγίαν BC, φιλίου LP, fort. 
Φρύγιον 348 ἀσπαστός γ᾽ P | ἔπεισε χρόνῳ c 861 ὡς P ὅς p 
352 δι᾿ ἀκηράτων cL P, δι’ ἀκράτων BC 354 σὰν ἐφύτευσεν L, σὰν 

τἐφύτευσ᾽ P, ἀνεφύτευσεν c, ἀνεφύτευσαν D, ἀνεφύτευσας CO  ἦβαν ex 
ἕδραν corr. C, fort. ὥραν 356 διφρεύσων LP 358 ἐλεύϑερον BC 

359 εἰπεῖν cL P, ἰδεῖν BC 361 rovg] τὰς c 363 ψαλμοῖσι]) 
Canter, ψάλμασι libri 864 ἐπιδεξίοις] L. Dindorf (ἐπιδεξίαις Musgrave), 
ὑποδεξίαις libri 366 ἀχτὰς c 368 δόρατι BC 369 εἰς etiam 
hic libri 3971 Πηλείδα προβαλοῦ] Aldina, προβαλοῦ (προλαβοῦ ΒΟ) 
πηλείδα (πηλίδα C) libri 
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δοχμίαν πεδαίρων 

σχιστὰν παρ᾽ ἄντυγα. πώλους ἐρεϑίζων 
δίβολόν v' ἄκοντα πάλλων. 

σὲ γὰρ οὔτις ὑποστὰς 315 
Aoysíag ποτ᾽ ἐν “Ἥρας δαπέδοις χορεύδενι" 

ἀλλά νιν ἅδε γᾶ 

καπφϑίμενον Θρῃκὶ μόρῳ 
φίλτατον ἄχϑος οἴσει. 

ἰὼ ἰώ. 880 

μέγας ὦ βασιλεῦ, καλόν, ὦ Θρήκη, 
σκύμνον ἔϑρεψας πολίαρχον ἰδεῖν. 

ἴδε χρυσόδετον σώματος ἀλκήν. 

κλύε χαὶ κόμπους κωδωνοκρότους 
παρὰ πορπάκων κελαδοῦντας. 385 

ϑεός, ὦ Τροία, ϑεὸς αὐτὸς "Agno 

ὁ Στρυμόνιος πῶλος ἀοιδοῦ 

Μούσης ἥκων καταπνεὶ Ge. 

ῬΗΣΟΣ. 

χαῖρ᾽. ἐσϑλὸς ἐσϑλοῦ παῖ, τύραννε τῆσδε γῆς. 

Ἕκτορ᾽ παλαιᾷ σ᾽ ἡμέρᾳ προσεννέπω. 

χαίρω δέ σ᾽ εὐτυχοῦντα καὶ προσήμενον 890 

πύργοισιν ἐχϑρῶν" συγκατασχάψων δ᾽ ἐγὼ 

τείχη πάρειμι καὶ νεῶν πρήσων σκάφη. 

ΕΚ. παῖ τῆς μελῳδοῦ μητέρος Μουσῶν μιᾶς 

Θρῃκός vs ποταμοῦ Στρυμόνος, φιλῶ λέγειν 

τἀληϑὲς αἰεὶ κοὺ διπλοῦς πέφυκ᾽ ἀνήρ. . 895 

πάλαι πάλαι χρῆν τῇδε συγκάμνειν χϑονὶ 

fine paginae) Cc 374 δίβωλον C 378 καπφϑίμενον] Musgrave, 
καταφϑίμενον libri | ϑρῃκὶ c, ϑρηκίων B, 9onxio C, 9orxio LP 
319 οἴσει} εἰσει ut vid. ante corr. c 381 ϑρίχη B 382 πολύαρχον 
LP et , super v scripto C 388 fort. σάγματος 385 τοὺς ante, 
κελαδοῦντας inseruit | 387sq. στρυμόνειος Β C | ἀναπνεῖ C. 888 PH. 
om., sed in marg. scr. ῥῆσος βασιλεύς c | χαῖρ᾽ ἐσϑλὸς ἐσϑλοῦ παῖς LP, 
χαῖρ᾽ ἐσϑλοῦ παῖ D, ἐσϑλοῦ χαῖρε παῖ C, χαῖρ᾽ ἐσϑλοῦ πατρὸς παῖ c, 
χαῖρ᾽ ἔσϑλ᾽ ἀπ᾽ ἐσϑλοῦ παῖ Dindorf 892 πρήσσων LP, πρήσων p 

898 παῖς ΠΡ 89: Θρῃπός])] παῖς L, quo eraso ϑρηκός (0 — 395 ἀεὶ 
11011 | πέφηκ᾽ B 890 συγκάμειν DB, συνχάμνειν c 

818 πώλους ἐρεϑίζων] Reiske, κώλοις ἐρεϑίζων LP, om. B (in 
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ἐλθόντα, καὶ μὴ τοὐπὶ σ᾽ oystov ὕπο 
Τροίαν ἐᾶσαι πολεμίων πεσεῖν δορί. 
οὐ γάρ τι λέξεις ὡς ἄκλητος Qv φίλοις 
οὐχ ἦλϑες οὐδ᾽ ἤμυνας οὐδ᾽ ἐπεστράφης. 400 
τίς γάρ σὲ χῆρυξ ἢ γερουσία Φρυγῶν 
ἐλϑοῦσ᾽ ἀμύνειν οὐκ ἐπέσκηψεν πόλει; 
ποῖον δὲ δώρων κόσμον οὐκ ἐπέμψαμεν; 
σὺ δ᾽ ἐγγενὴς ὧν βάρβαρός τε βαρβάρους 
Ἕλλησιν ἡμᾶς προύπιες τὸ σὸν μέρος. 405 
καίτοι δὲ μικρᾶς ἐκ τυραννίδος μέγαν 
Θρῃχῶν ἄνακτα τῇδ᾽ ἔϑηκ᾽ ἐγὼ χερί, 
ὅτ᾽ ἀμφὶ Πάγγαιόν τε Παιόνων τε γῆν 
Θρῃκῶν ἀρίστοις ἐμπεσὼν κατὰ στόμα 
ἔρρηξα πέλτην, σοὶ δὲ δουλώσας λεὼν 410 
παρέσχον' ὧν σὺ λακτίσας πολλὴν χάριν, 
φίλων νοσούντων ὕστερος βοηδρομεῖς. 
οἵ δ᾽ οὐδὲν ἡμῖν ἐν γένει πεφυχότες., 
πάλαι παρόντες, οἱ μὲν ἐν χωστοῖς τάφοις 
χεῖνται πεσόντες, πίστις οὐ σμικρὰ πόλει. 415 
of δ᾽ ἔν 9" ὅπλοισι xal παρ᾽ ἱππείοις ὄχοις 
ψυχρὰν ἄησιν δίψιόν τε πῦρ ϑεοῦ 
μένουσι καρτεροῦντες. οὐκ ἐν δεμνίοις 
πυκνὴν ἄμυστιν ὡς σὺ δεξιούμενοι. 
ταῦϑ᾽, ὡς ἂν εἰδῇς Ἕκτορ᾽ ὄντ᾽ ἐλεύϑερον. 420 
x«l μέμφομαί σοι καὶ λέγω κατ᾽ ὄμμα σόν. 

PH. τοιοῦτός εἰμι καὐτός, εὐϑεῖαν λόγων 
τέμνων κέλευϑον, κοὐ διπλοῦς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
ἐγὼ δὲ μεῖξον ἢ σὺ τῆσδ᾽ ἀπὼν χϑονὸς 
λύπῃ πρὸς ἧπαρ δυσφορῶν ἐτειρόμην᾽" 425 

397 τοὐπίσω ἀργείων c 898 πολεμίῳ Bothe 899 φίλοις eJ P, φίλος BC 400 om. c | ἦλϑας B 102 ἐπέσχυψε B 403 ποῖον LP, ποίων BCc 404 εὐγενὴς c | βαρβάρους -L P, βαρβάρου B Cc 408 παγαῖον c 409 ἀρίστους Dc 412 ὕστερος c, ὕστερον BCLP, sed ς super v scr. p | βοηδρομεῖς LP, fonóoouciv BC, cfr. 383 413 ἐν γένει] Valckenaer, ἐγγενεῖς BCL DP, εὐγενεῖς c 416 οἵδ᾽ ἐν ὅπλοισι c, οἱ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ὅπλοις LP 417 ἄησι DB | τε, post ε deleto c, B 418 μένουσι καρτεροῦντες] ovw ἐν καρτεροῦντες c 421 καὶ κατ᾽ ὄμμασι λέγω c 422 PH. om. c 423 τέμνω Nauck 424 μεί- ξον᾽ LP, fort. μᾶλλον 425 ἐτειρόμην] fort. ἐχριόμην 
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ἀλλ᾽ ἀγχιτέρμων γαῖά μοι, Σκύϑης λεώς, 
μέλλοντι νόστον τὸν πρὸς Ἴλιον περᾶν 
ξυνῆψε πόλεμον" Εὐξένου δ᾽ ἀφικόμην 

πόντου πρὸς ἀκτάς, Θρῇκα πορϑμεύσων στρατόν. 

ἔνϑ᾽ αἱματηρὸς πέλανος ἐς γαῖαν Σκύϑης 480 

ἠντλεῖτο λόγχῃ Θοῃξ vs συμμιγὴς φόνος. 

τοιάδε τοί μ᾽ ἀπεῖργε συμφορὰ πέδον 
Τροίας ἵκέσϑαι σύμμαχόν τέ cou μολεῖν. 

ἐπεὶ δ᾽ ἔπερσα, τῶνδ᾽ δωμηρεύσας τέκνα, 
τάξας ἔτειον δασμὸν ἐς δόμους φέρειν, 48 

ἥκω περάσας ναυσὶ πόντιον στόμα, 

τὰ δ᾽ ἄλλα πεζὸς γῆς περῶν δρίσματα, 

οὐχ ὡς σὺ κομπεῖς τὰς ἐμὰς ἀμύστιδας, 

οὐδ᾽ ἐν ξαχούσοις δεμνίοις κοιμώμενος. 
ἀλλ᾽ οἷα πόντον Θρήκιον φυσήματα 440 

κρυσταλλόπηγα Παίονάς τ᾽ ἐπεξάρει. 
ξὺν τοῖσδ᾽ ἄυπνος οἶδα τλὰς πορπάμασιν. 

ἀλλ᾽ ὕστερος μὲν ἦλθον, ἐν καιρῷ δ᾽ ὅμως" 
σὺ μὲν γὰρ ἤδη δέκατον αἰχμάξεις ἔτος 
κοὐδὲν περαίνεις. ἡμέραν δ᾽ ἐξ ἡμέρας 445 
πίπτεις κυβεύων τὸν πρὸς Aoysíove "4o: 

ἐμοὶ δὲ φῶς ἕν ἡλίου καταρκέδει 

πέρσαντι πύργους ναυστάϑμοις ἐπεσπεσεῖν 

χτεῖναί τ᾽ ᾿“χαιούς" ϑατέρᾳ δ᾽ dx ᾽Ιλίου 
M S 5 5 A ' E 7 

πρὸς οὐκὸν διμι, συντεμῶν τοὺς OOUG πόνους. 450 

496 ἀχιτέρμων Cc λαὸς σκύϑης c 421 μέλοντι C. 428 ἀξένου 
Cobet 499 πορϑμεύσων LP, πορϑμεύσας BCe 430 ἐς hic 
B Cc 431 ἠντλῆτο C | φόνος c, φόνῳ r  Θρῃκὶ συμμιγὴς φόνῳ 
Matthiae 432 τοῖα δέ B, τοιᾷδε c | ἀπεῖργε c LP, ἀπῆγε BC 
433 μολεῖν τέ coL c 434 fort. ἔπερσα γῆν 435 τάξας τ᾽ Lenting 

481 ὀρίσματα c 488 τὰς ἐμὰς] σπῶν πυκνὰς Herwerden (πυκνὰς 
iam Reiske) 439 δεμνίοις] scripsi, δώμασι vel δώμασιν libri 
440 πόντιον D 441 κρυσταλλόπηγα] Kirchhoff, qui etiam κρυσταλλό- 
z5*r0v proponit, κρυσταλλόπηκτα libri (κρυσταλόπηκτα B) | £msfdos] 
Canter, ἐπεζάτει libri 442 σὺν BCc | ἄνπνος οἶδα BCc, ἀόπλοις 
οἷα LP πορπάμασιν] Porson, πορπάσμασιν B Ce, πορπήμασιν LP 
443 ὕστερος] Cobet, ὕστερον libri | εἰς καιρὸν Christ. pat. 1728 
446 πίπτης €, ῥίπτεις Salüer, fort. τρίβεις | ἄρη c, ἄρην BCLP 
448 πέρσαντι (ν 1n ras. scr. m. 2) P | ναυστάϑμοις LP, ναυστάϑμους 
DB Cc | ἐπεισπεσεῖν libri 449 ϑατέρᾳ] Brunck, 9" ἡτέρᾳ BCcL et τ 
in ras. a m. 2 seripto P | 9^, BCe, ?. LP 

-————— "-———A3—— 

wer ΨΥ ΨΥ 
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ὑμῶν δὲ μή τις ἀσπίδ᾽ ἄρηται χερί: 
ἐγὼ γὰρ ἕξω τοὺς μέγ᾽ αὐχοῦντας δορὶ 
πέρσας ᾿Δχαιούς. καίπερ ὕστερος μολών. 

XO. (à (o. stroph. 
φίλα ϑροεῖς, φίλος “ιόϑεν εἶ" μόνον 455 
φϑόνον ἄμαχον ὕπατος 
Ζεὺς ϑέλοι ἀμφὶ 
σοῖς λόγοισιν εἴργειν. 
τὸ 0b νάιον ᾿4ργόϑεν δόρυ 
οὔτε πρίν τιν᾽ οὔτε νῦν 460 
ἀνδρῶν ἐπόρευσε σέϑεν κρείσσω. πῶς μοι 
᾿Δχιλεὺς τὸ σὸν ἔγχος ἂν δύναιτο. 
πῶς δ᾽ Αἴας ὑπομεῖναι; 
εἰ γὰρ ἐγὼ τόδ᾽ ἦμαρ εἰσίδοιμ᾽, ἄναξ. 
ὅτῳ ϑαλυφόνου 465 
χειρὸς ἀποινάσαιο λόγχα. 

ΡΗ. τοιαῦτα μέν σοι τῆς μακρᾶς ἀπουσίας 
πρᾶξαι παρέξω: σὺν δ᾽ ᾿δραστείᾳ λέγω" 
ἐπειδὰν ἐχϑρῶν τήνδ᾽ ἐλευϑέραν πόλιν 
ϑῶμεν ϑεοῖσί τ᾿ ἀκροϑίνι᾽ ἐξέλῃς, 410 
ξὺν σοὶ στρατεύειν γὴν ἐπ᾽ "Aoysiav ϑέλω 
καὶ πᾶσαν ἐλϑὼν ᾿Ελλάδ᾽ ἐκπέρσαι δορί, 
ὡς ἂν μάϑωσιν ἐν μέρει πάσχειν κακῶς. 

ΕΚ. εἰ τοῦ παρόντος τοῦδ᾽ ἀξαϊλοχθ εὶς κακοῦ 
πόλιν νεμοίμην ὡς τὸ πριν ποτ᾽ ἀσφαλῆ, 47 
ἢ κάρτα πρῤῥὴν ϑεοῖς ἂν εἰδείην χάριν. 
τὰ δ᾽ ἀμφί τ᾽ "49voe καὶ νομὸν τὸν ᾿Βλλάδος 

σι 

451 ἄρηται]) L.Dindorf, αἰρηται B C, αἱρεῖται e αἱρέτω LP 452sq. delet Herwerden 452 fort. ἐγὼ παρέξω | μέγ᾽ αὐχοῦντας cL P, μεγαλαυχοῦντας BC 453 ὕστερος BC ὕστερον eap 455 μόνος LP 457 ἐϑέλοι B Cc 460 πρίν τιν᾽ οὔτε νῦν] Nauck, πρὶν οὔτε νῦν τιν᾽ libri 461 ἐπόρευσεν L, sed ν addidisse videtur | | μοι] μὰν Badham 462 ἀχιλεὺς Β et altero À infra addito P, ἀχιλλεὺς CcL 404 τόδε γ᾽ Hermann, τόδ᾽ ἔτ᾽ Dindorf, sed vide ad v. 830 465 ὅτῳ] Musgrave, ὕπως libri 466 ἀπονάσαιο L | ἄποινα 6G φέροις (vel λάβοις) λόγχᾳ Hartung 468 πρᾶξιν παρέξω Musgrave, fort. ἄποινα πράξω 469 ἐπειδ᾽ ἄν δ᾽ p 411 σὺν BCec  ἀργείων B Cc, ἀργείαν LP 4τ0 πολλὴν ΒΟς, πολλοῖς LP 
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οὐχ ὧδε πορϑεῖν ῥάδι᾽, ὡς λέγεις, δορί. 
PH. οὐ τούσδ᾽ ἀριστέας φασὶν Ελλήνων μολεῖν; 
EK. κοὐ μεμφόμεσϑά γ᾽, ἀλλ᾽ ἄδην ἐλαύνομαι. 480 
PH. οὐκοῦν χτανόντες τούδδε πᾶν εἰργάσμεϑα. 

ΕΚ. μή νυν τὰ πόρρω τἀγγύϑεν μεϑεὶς σκόπει. 
ΡΗ. ἀρκεῖν ἔοικέ σοι παϑεῖν, δρᾶσαι δὲ μή. 

EK. πολλῆς γὰρ ἄρχω κἀνθάδ᾽ ὧν τυραννίδος. 

ἀλλ᾽ eive λαιὸν εἴτε δεξιὸν κέρας 485 
εἶτ᾽ ἐν μέσοισι συμμάχοις πάρεστί coL 
πέλτην ἐρεῖσαι καὶ καταστῆσαι στρατόν. 

PH. μόνος μάχεσϑαι πολεμίοις, Extroo, ϑέλω. 

εἰ δ᾽ αἰσχρὸν ἡγῇ μὴ συνεμπρῆσαι νεῶν 

πρύμνας. πονήσας τὸν πάρος πολὺν χρόνον, 490 

τάξον uw ᾿Δχιλλέως καὶ στρατοῦ κατὰ στόμα. 
ΕΚ. οὐκ ἔστ᾽ ἐκείνῳ ϑοῦρον ἀντᾶραι δόρυ. 
PH. καὶ μὴν λόγος γ᾽ ἦν ὡς ἔπλευσ᾽ ἐπ᾽ Ἴλιον. 

ΕΚ. ἔπλευσε καὶ πάρεστιν" ἀλλὰ μηνίων 

στρατηλάταισιν οὐ συναίρεται δόρυ. 495 

PH. τίς δὴ μετ᾽ αὐτὸν ἄλλος εὐδοξεῖ στρατοῦ: 

EK. | Aiwg ἐμοὶ μὲν οὐδὲν ἡσσᾶσϑαι δοκεῖ 

χὼ Τυδέως παῖς" ἔστι δ᾽ αἱμυλώτατον 

κρότημ᾽ Ὀδυσσεύς. λῆμά v ἀρκούντως ϑρασὺς 
καὶ πλεῖστα χώραν τήνδ᾽ ἀνὴρ καϑυβοίσας" 500 

ὃς εἰς AOcvag σηκὸν ἔννυχος μολὼν 

κλέψας ἄγαλμα ναῦς ἐπ᾽ ᾿Αργείων φέρει. 

ἤδη δ᾽ ἀγύρτης πτωχικὴν ἔχων στολὴν 

ἐσῆλϑε πύργους, πολλὰ δ᾽ ᾿Ζργείοις κακὰ 

ἠρᾶτο, πεμφϑεὶς Ἰλίου κατάσκοπος" 505 

418 ῥαδίως λέγεις € 419 τούς γ᾽ L, vovcó" (δ in ras. scr. m. 2) 
P | ἀριστεῖς c, ἀριστῆς Brunck, ἀρίστους Cobet 480 κοὐ] οὐ c ἀλλὰ 

δὴν LP | ἐλαύνομαι] Hartung, ἐλαύνομεν libri 481 πάντ᾽ εἰργάσμεϑ᾽ 
&v LP 482 μή vvv] Scaliger, μὴ νῦν libr | πόρσω Dindorf 
483 ἔοικέν c 484 τυρραννίδος ante corr. c 485 fort. λαιὰν. 
δεξιὰν κάτα 488 PH. om. LL 489 fort. μὴ oo 490 χρόνον! 
fort. πόνον 491 ἀχιλέως B | καὶ] fort. ἐκ 492 ἀντᾶραι} Reiske, 
ἐντάξαι libri 496 τίς δὲ DB, τί δαὶ c 497 ἡττᾶσϑαι BCcLP 
499 ὀδυσεύς et ϑρασύν B | ϑρασὺ C 500 τήνδ᾽] εἷς Boissonade (εἷς 

pro καὶ ponit Hermann) 501 ἀϑηνᾶς 1], 503 ἤδη ex ἤδη corr. c | 
στολὴν ἔχων c 504 ἀργείους LP 505 ἰλίου c, ἴλιον r 



χτανὼν δὲ φρουροὺς xol παραστάτας πυλῶν 
ἐξῆλθεν" αἰεὶ δ᾽ ἐν λόχοις εὑρίσκεται 
Θυμβραῖον ἀμφὶ βωμὸν ἄστεος πέλας 
ϑάσσων" κακῷ δὲ μερμέρῳ παλαίομεν. 

ΡΗ. οὐδεὶς ἀνὴρ εὔψυχος ἀξιοῖ λάϑρα 510 
χτεῖναι τὸν ἐχϑρόν, ἀλλ᾽ ἰὼν κατὰ στόμα. 
τοῦτον δ᾽ ὃν (few φὴς σὺ κλωπικὰς ἕδρας 
καὶ μηχανᾶσθαι, ξῶντα συλλαβὼν ἐγὼ 
πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ἀμπείρας ῥάχιν 
στήσω πετεινοῖς γυψὶ ϑοινατήριον. 515 
λῃστὴν γὰρ ὄντα καὶ ϑεῶν ἀνάκτορα 
συλῶντα δεῖ viv τῶδε κατϑανεῖν μόρῳ. 

EK. viv μὲν καταυλίσϑητε" καὶ γὰρ εὐφρόνη. 
δείξω δ᾽ ἐγώ σοι χῶρον, ἔνϑα χρὴ στρατὸν 
τὸν σὸν νυχεῦσαι τοῦ τεταγμένου δίχα. 520 
ξύνϑημα δ᾽ ἡμῖν Φοῖβος, jv τι καὶ δέῃ" 
μέμνησ᾽ ἀκούσας Θρῃκί τ᾽ ἄγγειλον στρατῷ. 
ὑμᾶς ὃὲ βάντας χρὴ προταινὶ τάξεων 
φρουρεῖν ἐγερτὶ καὶ νεῶν κατάσκοπον 
δέχϑαι “Ιόλωνα" καὶ γάρ, εἴπερ ἐστὶ σῶς, 525 
ἤδη πελάξει στρατοπέδοισι Τρωικοῖς. 

ΧΟ. τένος ἃ φυλακά; τίς ἀμείβει stroph. 
τὰν ἐμὰν πρώτα; 

δύεται σημεῖα καὶ ἑπτάποροι 
Πλειάδες αἰϑέριαι" . ὅ80 
μέσα δ᾽ αἰετὸς οὐρανοῦ ποτᾶται. 
ἔγρεσϑε, τί μέλλετε; κοιτᾶν 

906 πυλῶν ς, Ὁ (πυλῶν παραστάτας c) et Christ. pat. 1737, φρυ- 
yov BC 507 ἀεὶ B Cc 508 ἄστεως LP 509 μερμαίρῳ c 
510 PH. hic om., ante 512 habet P, lineola in 1, 512 δ᾽ om. B | 
φὴς οὐ B, φής ys C κλωπικαῖς ἕδραις LP ὅ14 ἐμπείρας LP, cfr. 
Hom. B 426 515 ϑήσω zevmvois .. ϑηρατήριον C, ϑήσω πετεινοῖς... 
ϑοιναστήριον c 517 μόρῳ cL P, πότμῳ ΒῸ 518 EK. in ras. habet 
P, nota erasa in L | καταυλίσϑητι Kirchhoff 519 χρὴ] δεῖ C 
520 σὸν ἐννυχεῦσαι (deleto τὸν) Cobet 522 τ΄ eL P, δ᾽ BC 
525 δέχϑαι) Aldina, δέχεσϑαι libri 528 ἐμὰν πρώτα!) Lachmann, 
ἐμάν; πρῶτα libri ὅ80 πληϊάδες BC 531 μέσας c, μέσον LP, 
μέσα l| οὐράνιός ys P, οὐρανοῦ cum rasura super οὔ 1), 532 sq. fort. 
κοίταν λείπετε (ἔγρεσϑε e praecedente versu illatum esse monuit Dindorf) 
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ἔγρεσϑε πρὸς φυλακάν. 

οὐ λεύσσετε μηνάδος αἴγλαν; 

ἀὼς δὴ πέλας ἀὼς 535 

γίγνεται, καί vig προδρόμων 

ὅδε γ᾽ ἐστὶν ἀστήρ. 
HLM. τίς ia dang ess DE 

HM. eid ὅν ΤΣ AERA 

HM. τίς yàg ἐπ᾽ αὐτῷ: HM. Κίλικας Παίων ὅ40 

στρατὸς ἤγειρεν, Μυσοὶ δ᾽ ἡμᾶς. 
ΗΜ. οὐκοῦν “υχίους πέμπτην φυλακὴν 

βάντας ἐγείρειν 

καιρὸς κλήρου κατὰ μοῖραν. 545 

XO. καὶ μὴν ϑάμνῳ Σιμόεντος antistr. 

ἡμένα κοίτας 

φοινίας ὑμνεῖ πολυχορδοτάτᾳ 

γήρυϊ παιδολέτωρ 

μελοποιὸς ἀηδονὶς μέριμνα" 550 

ἤδη δὲ νέμουσι κατ᾽ Ἴδαν 

ποίμνια" νυκτιβρόμου 

σύριγγος ἰὰν κατακούω᾽ 

ϑέλγει δ᾽ ὄμματος ἕδραν 

534 ante hune v. ἡμιχ nota in c | λεύσετε B 535 nota qu 
in L, quam delevit / | δὴ] δὲ c 586 γίνεται BCLP, δὴ γίνεται c, 
fort: πίλναται | καί τις] Τιτοῦς Burges | προδρόμων] Musgrave, προδόμων 
B, πρὸ δόμων CLP 587 00s γ᾽ c, οὐδέ γ᾽ BC, ὅδε γάρ LP | ἀστὴρ 
ex ἀνὴρ corr. c, in ἀνὴρ mut. | | in marg. chori notam habet c 
538 ἐκληρώϑη]) Dobree, ἐκηρύχϑη librii | φυλακὰν c | lacunam indicavit 
Hermann 539 hemich. notam om. c | ὅν] Hermann, υἱόν libri | 
Κόροιβος] L.Dindorf, κόροιβον B, κόροιμβον, sed litera u puncto notata 
C, κόρυβον cL P 540 ante κίλικας personae notam om. c | παιὼν c 

541 ἤγειρε C | ante μυσοὶ punctum ut hemichori notam habet B, 
lineolam LL, nihil CcP 542 hemich. notam om. C | fort. “υκίων | 
πέμπειν C 544 μάντας ἐγείρει BC 546 XO. om. € | ϑάμνῳ] 
scripsi (vel ϑάμνοις), ἀΐω libri 547 Tuéve] ἡμέρα c 548 φοινίας 
c, govi«e B CLP, φρονίας p | ὑμνεῖ] schol. γράφεται καὶ 9onvst | πολυ- 
χορδοτάτα ex πολυχορδοτάταν ut vid. fecit c 549 παιδολέτωρ c, & 
παιδολέτωρ D CLP (ἃ delevit ἢ) 550 μερίμνα DB 1. e. μερίμνᾳ (et 
μελοποιῷ .. μερίμνᾳ Nauck) | μελοποιὸν . . μέριμναν (μέριμναν iam 
Heath) G.Ettig 551—630 exciderunt e B 552 wvvxrifloóuov] 
Pierson, νυχτιδρόμου (vel νυχτὶ δρόμου) libri 553 ἴαν B?, οἵαν C 
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ὕπνος" ἄδιστος γὰρ ἔβα 555 

βλεφάροις πρὸς ἀοῦς. 

HM. τί zov οὐ πλάϑει σκοπός. ὃν ναῶν 

Ἕχτωρ ὥτρυνε κατόπτην; 
ΗΜ. ταρβῶ" χρόνιος γὰρ ἄπεστιν. 

ΗΜ. ἀλλ᾽ ἢ κρυπτὸν λόχον ἐσπαίσας 560 
διόλωλε; τάχ᾽ ἂν εἴη φοβερόν μοι. 

ΗΜ. αὐδῶ Avxíovg πέμπτην φυλακὴν 

βάντας ἐγείρειν 

ἡμᾶς κλήρου κατὰ μοῖραν. 

OAYTZZETYX. 

*? “Διόμηδες. οὐκ ἤκουσας" ἢ κενὸς ψόφος 565 
στάξει δι᾿ ὥτων; τευχέων τινὰ κτύπον: 

ΔΙΟΜΉΔΗΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ δεσμὰ πωλικῶν ἐξ ἀντύγων 
κλάξει σιδήρου" κἀμέ τοι, πρὶν ἠσϑόμην 
δεσμῶν ἀραγμὸν ἱππικῶν, ἔδυ φόβος. 

O4. ὅρα κατ᾽ ὄρφνην μὴ φύλαξιν ἐντύχῃς. 510 
Zl. φυλάξομαί τοι x&v σχότῳ τιϑεὶς πόδα. 
ΟΖ. ἣν δ᾽ οὖν ἐγείρῃς, οἶσϑα σύνϑημα στρατοῦ; 
ZI. Φοῖβον 4όλωνος οἶδα σύμβολον κλύων. 
Od. £d 

εὐνὰς ἐρήμους τάσδε πολεμίων δρῶ. 
4l. καὶ μὴν Ζόλων γε τάσδ᾽ ἔφραξεν Ἕκτορος 515 

κοίτας, ἐφ᾽ ᾧπερ ἔγχος εἴλκυσται τόδε. 

555 ante hunc v. chori nota in c 556 βλεφάροις] Musgrave, 
βλεφάροισι libri | ἀῶ Blaydes 557—9 om. L in marg. add. / 
557 πλάϑει)] Nauck, πελάϑει BCo, πελάϑη LP, πελάϑει p | verba ὃν 
ναῶν om. B?C 558 κατόπταν libri 559. 560. 562 HM. om. BC, 
559 et 560 om. etiam c 559 post γὰρ inseruit τις | | ἄπεστι BO, 
ἄπεστιν, ἐμπεσὼν c 560 ἦ "e Blaydes | εἰσπαίσας c, εἰσπεσὼν BCLP 

561 διόλωλε P, διόλωλεν L, ὄλωλεν B, ὄλωλε C, διώλεσεν c | τύχ᾽ 
B*C | μοι circulo inclusit 7 διόλωλε τάλας; φοβερόν μοι Herwerden 
562 fort. Avxiov 565 οὐκ om. B*C | ἢ κενὸς ψόφος cL P, ὡς ἧκε 
ψόφος B?C 569 ἀραγμῶν B?C 570 ὄρφναν LP 571 roi] 
Tzu. D? 512 et 573 personae nota deest in c 513 σύμβολον eraso 
v post prius o P 574 lineolam ante hune v. habet L 575 ἔφρα- 
Bev B? 516 εἴλκισται € 
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ΟΖ. τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; μῶν λόχος βέβηκέ ποι; 
241. ἴσως ἐφ᾽ ἡμῖν μηχανὴν στήσων τινά. 

OZ. ϑρασὺς γὰρ Ἕκτωρ νῦν, ἐπεὶ κρατεῖ, ϑρασύς. 

AI. τί δῆτ᾽, Ὀδυσσεῦ, δρῶμεν; οὐ γὰρ ηὕρομεν 580 
τὸν ἄνδρ᾽ ἐν εὐναῖς, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 

OA. στείχωμεν ὡς τάχιστα ναυστάϑμων πέλας. 
σῴζει γὰρ αὐτὸν ὅστις εὐτυχῆ ϑεῶν 
τίϑησιν" ἡμῖν δ᾽ οὐ βιαστέον τύχην. 

Zl. οὐκοῦν ἐπ᾽ Αἰνέαν ἢ τὸν ἔχϑιστον Φρυγῶν 585 

Πάριν uoAóvts χρὴ καρατομεῖν ξίφει. 

OZ. πῶς οὖν ἐν ὄὕρφνῃ πολεμίων ἀνὰ στρατὸν 
ξητῶν δυνήσῃ τούσδ᾽ ἀκινδύνως κτανεῖν; 

Al. αἰσχρόν ye μέντοι ναῦς ἐπ᾽ "Aoysíov μολεῖν 

δράσαντε μηδὲν πολεμίους νεώτερον. 590 

OZ. πῶς δ᾽ οὐ δέδρακας; οὐ χτανόντε ναυστάϑμων 

κατάσκοπον Ζόλωνα σῴξομεν τάδε 
σκυλεύματ᾽ ; ἢ πᾶν στρατόπεδον πέρσειν δοκεῖς; 

Zl. πείϑεις, πάλιν στείχωμεν" εὖ δ᾽ εἴη τύχη. 

ΑΘΗΝΑ. 

ποῖ δὴ βλέποντε Τρωικῶν ἐκ τάξεων 595 

χωρεῖτε, λύπῃ καρδίαν δεδηγμένοι. 

εἰ μὴ κτανεῖν σφῶν "Exvog ἢ Πάριν ϑεὸς 

δίδωσιν; ἄνδρα δ᾽ οὐ πέπυσϑε σύμμαχον 

Τροίᾳ μολόντα Ῥῆσον οὐ φαύλῳ τρόπῳ; 

ὃς εἰ διοίσει νύκτα τήνδ᾽ ἐς αὔριον, 600 
5.2.3. 97 

οὔτ᾽ ἄν σφ᾽ ᾿Δχιλλεὺς οὔτ᾽ ἂν Αἴαντος δόρυ 

577 ποι c LP, πη C, σοι B? 579 νῦν δ᾽ ἐπεὶ c | κρατεῖ δορί 
Herwerden 580 εὕρομεν libri (ἔβρομεν c) 582 ναυστάϑμου LP 

583 ὅσπερ ΠΡ (0 ex ὦ corr. p) εὐτυχεὶ c | fort. ὅστις εὐμενὴς ϑεῶν, 
deleto v. 584 585 αἰνείαν LP 586 μολόντε] Canter, μολόντες 
CcLP, μολῶντες B? | χρῆν LP κατατομεῖν C 5817 οὖν om. C 
590 πολεμίοις c 591 δ᾽ om. B? | δέδρακας ex δέδορκας corr. c | fort. 

πῶς μὴ δεδρακότ᾽: | ναυστάϑμω B?C ὅ94 nulla personae nota in Z | 
σείϑεις] Wilamowitz, πείϑου libi | τύχη DB?C, τυχεῖν LP et Christ. 
pat. 2009 et 20838 | εὖ δοίη τύχη Vater 595 βλέποντε] scripsi (βλέ- 
zovtsg F.Gu.Schmidt), Auxóvvs c, λιπόντες v 5096 χραδίαν mut. in 
καρδίαν DB? | δεδηγμένον B?C, fort. δεδηγμένω 597 σφῶϊν B*CLP | 
ἕχτορα ὁ 000 τήνδ᾽ ἐς αὔριον] Reiske, τὴν ἐς αὔριον cL Ὁ, τὴν 
ἐπαύριον B?C 601 οὔτε σφ᾽ LP|G&ysvs Β᾽ Ο, ἀχιλλέως e LP, 

μι νων ἀ L 
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μὴ πάντα πέρσαι ναύσταϑμ᾽ Aoysíov σχέϑοι, 

τείχη κατασκάψαντα xol πυλῶν ἔσω 

λόγχῃ πλατεῖαν ἐσδρομὴν ποιούμενον. 

τοῦτον χαταχτὰς πάντ᾽ ἔχεις. τὰς δ᾽ Ἕκτορος 605 

εὐνὰς ἔασον καὶ καρατόμους σφαγάς" 

ἔσται γὰρ αὐτῷ ϑάνατος ἐξ ἄλλης χερός. 

O4. δέσποιν᾽ ᾿4ϑάνα, φϑέγματος γὰρ ἠσϑόμην 

τοῦ σοῦ συνήϑη γῆρυν" ἐν πόνοισι γὰρ 

παροῦσ᾽ ἀμύνεις τοῖς ἐμοῖς ἀεί ποτε" 010 

τὸν ἄνδρα δ᾽ ἡμῖν ποῦ κατηύνασται φράσον᾽ 

πόϑεν τέτακται βαρβάρου στρατεύματος; 

40. ὅδ᾽ ἐγγὺς ἧσται κοὐ συνήϑροισται στρατῷ. 
ἀλλ᾽ ἐκτὸς αὐτὸν τάξεων κατηύνασεν 

"Exvog, ἕως ἂν νὺξ ἀμείψηται φάος. 

πέλας δὲ πῶλοι Θρῃκίων ἐξ ἁρμάτων 
λευκαὶ δέδενται, διαπρεπεῖς ἐν εὐφρόνῃ" 

στίλβουσι δ᾽ ὥστε ποταμίου κύκνου πτερόν. 

[er] E C 

ταύτας, κτανόντε δεσπότην, κομίζξετε, 

κάλλιστον οἴκοις σκῦλον᾽ οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 020 
τοιόνδ᾽ ὄχημα χϑὼν κέκευϑε πωλικόν. 

ΟΖ. Διόμηδε:, ἢ σὺ κτεῖνε Θρήκιον λεών, 
ἢ ̓ μοὶ παράσχες, σοὶ δὲ χρὴ πώλους μέλειν. 

ZI. ἐγὼ φονεύσω. πωλοδαμνήσεις δὲ Gv: 
τρίβων γὰρ εἶ τὰ κομψὰ καὶ νοεῖν σοφός. 625 
χρὴ δ᾽ ἄνδρα τάσσειν οὗ μάλιστ᾽ ἂν ὠφελοῖ. 

40. καὶ μὴν xa9' ἡμᾶς τόνδ᾽ ᾿Δλέξανδρον βλέπω 
στείχοντα, φυλάκων ἔκ τινος πεπυσμένον 

δόξας ἀσήμους πολεμίων μεμβλωκότων. 
4l. πότερα σὺν ἄλλοις ἢ μόνο: πορεύεται;. 630 

602 μὴ οὐ Nauck 606 σφαγὰς καραάτόμους c 001 ἔσται 
CLP, ἥκει C et mut. in ἥξει B? 608 personae not. om., sed in 
marg. ὀδυσσεὺς καὶ διομήδης scr. c — 609 συνήϑους B?Cc 611 κατεύ- 
νασται libri 614 τάξεως c | κατεύνασεν libri 615 vóxr' Lenting | 
ἀμείψεται ut vid. c 618 στίλβουσιν ὥσπερ B?C | πτερὸν κύκνου c 
619 χτανόντε C, uravOvtsg v 621 πωλικόν] vootxóv c 623 1j μοι 
€ | παράσχες)] Reiske, πάρεχε B?*C, πάρες ye CLP | χρὴ δὲ coi C | 
πώλων LP 621 πωλωδαμνήσεις C, πωλοδάμνησον Naber — 626 94i) C 

629 δόξας) fort. óug&g, cfr. 656 630 σὺν B?Cc, πρὸς L, σὺν 
in ras. p 
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40. μόνος" πρὸς εὐνὰς δ᾽, ὡς ἔοικεν, Extogoc 

χωρεῖ, κατόπτας δσημανῶν ἥκειν στρατοῦ. 

Zl. οὐκοῦν ὑπάρχειν τόνδε κατϑανόντα χρή. 

A0. οὐκ ἂν δύναιο τοῦ πεπρωμένου πλέον. 

τοῦτον δὲ πρὸς σῆς χειρὸς οὐ ϑέμις ϑανεῖν. 635 

ἀλλ᾽ ᾧπερ ἥκεις μορσίμους φέρων σφαγάς, 

τάχυν᾽ ̓  ἐγὼ δὲ τῷδε σύμμαχος Κύπρις 

δοκοῦσ᾽ ἀρωγὸς ἐν πόνοις παραστατεῖν, 

σαϑροῖς λόγοισιν ἐχϑρὸν ἄνδρ᾽ ἀμείψομαι. 

καὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εἶπον" ὃν δὲ χρὴ παϑεῖν, 640 

οὐκ οἶδεν οὐδ᾽ ἤκουσεν ἐγγὺς ὧν λόγου. 

ΔΑΛΕΈΞΑΝΔΡΟΣ. 

σὲ τὸν στρατηγὸν καὶ κασίγνητον λέγω. 

Ἕκτορ. καϑεύδεις; οὐκ ἐγείρεσϑαί σὲ χρῆν; 
ἐχϑρῶν τις ἡμῖν χρίμπτεται στρατεύματι. 

ἢ κλῶπες ἄνδρες T] κατάσκοποί τινες. 645 

A0. | 94gcosv φυλάσσω σ᾽ ἥδε πρευμενὴς Κύπρις. 

μέλει δ᾽ ὁ δός μοι πόλεμος. οὐδ᾽ ἀμνημονῶ 

τιμῆς. ἐπαινῶ δ᾽ εὖ παϑοῦσα πρὸς σέϑεν. 
καὶ νῦν ém εὐτυχοῦντι Τρωικῷ στρατῷ 
ἥκω πορεύουσ᾽ ἄνδρα cou μέγαν φίλον. 650 

τῆς ὑμνοποιοῦ παῖδα Θρηκιον ϑεᾶς 

Μούσης" πατρὸς δὲ Στρυμόνος κικλήσκεται. 

AA. αἰξί ποτ᾽ εὖ φρονοῦσα τυγχάνεις πόλει 
κἀμοί, μέγιστον δ᾽ ἐν βίῳ κειμήλιον 

κρίνας σέ φημι τῇδε προσϑέσϑαι πόλει. 655 

ἥκω δ᾽ ἀκούσας οὐ τορῶς. φήμη δέ τις 

φύλαξιν ἐμπέπτωκεν ὡς κατάσκοποι 

631 à" om. LP 633 χρή] fort. δεῖ 634 πλέον] fort. πέρα 
635 χειρὸς οὐ ϑέμις BCc, ov ϑέμις χερὸς LP | ϑανεῖν Cc. (ϑανεῖν 
ϑέμις c), κτανεῖν L, cuius im marg. ϑανεῖν scr. m. rec., κτανεῖν ΒΡ 

636 ὥσπερ D CcL P, ᾧπερ p | σφαγὰς φέρων c 639 ἄνδρα λήφομαι 
F.Gu.Schmidt 640 ταῦτ᾽ BCcp, τοῦτ᾽ 1, P ταῦτα σοὶ μὲν Ε', Gu. Schmidt 

641 λόγου] ὅμως F.Gu.Schmidt 642 41.] πάρις .L.P hie et 663 

643 £wvoo  ἕκτορ p| σ᾽ ἐχρῆν c, σ᾽ ἐχρή D, os χρή CLP. 644 ἐχρίμ- 
σιτεται, C | στρατεύματι, corr. ex στρατεύμασι ὁ 646 φυλάσσω) Naber, 
φυλάσσει libri 647 μέλλει c | πόλεμος) fort. πότμος 652 cfr. ad 
v. 979 653 ἀεί, hbri 654 0^ c, om. ΒΟ 655 cé] δέ c 

UU MT NRI 
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ἤκουσ᾽ ᾿Δχαιῶν. χὼ uiv οὐκ ἰδὼν λέγει. 

ὃ δ᾽ εἰσιδὼν μολόντας οὐκ ἔχει φράσαι" 
ὧν εἵνεκ᾽ εὐνὰς ἤλυϑον πρὸς Ἕκτορος. 660 

40. μηδὲν φοβηϑῆς" οὐδὲν ἐν στρατῷ νέον" 
Ἕκτωρ δὲ φροῦδος Θρῇκα κοιμήσων στρατόν. 

44. σύ τοί us πείϑεις. σοῖς δὲ πιστεύων λόγοις 

τάξιν φυλάξων εἶμ᾽ ἐλεύϑερος qóflov. 
41. χώρει᾽ μέλειν γὰρ πάντ᾽ ἐμοὶ δόκει τὰ σά. 66 σι 

ὥστ᾽ εὐτυχοῦντας συμμάχους ἐμοὺς ὁρᾶν. 
γνώσῃ δὲ καὶ σὺ τὴν ἐμὴν προϑυμίαν. 

ὑμᾶς ἀυτῶ τοὺς ἄγαν ἐρρωμένους. 

“αερτίου παῖ, ϑηκτὰ κοιμίδαι ξίφη. 

κεῖται γὰρ ὑμῖν Θρκιος στρατηλάτης, 610 
er 3 E , 2 3 , 

ἵπποι v ἔχονται. πολέμιοι δ᾽ ἠσϑημένοι 
- ᾽ , ? [d - , 3 Ο᾽ /, M 

χωροῦσ ἐφ ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ὅσον τάχιστα χρὴ 

φεύγειν πρὸς δλκοὺς ναυστάϑμων. τί μέλλετε 

σκηπτοῦ ᾿πιόντος πολεμίων σῴξειν βίον; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔα ἔα" 

βάλε βάλε βάλε βάλε, 675 
ϑένε ϑένε᾽ τίς ἀνήρ; 

λεύσσετε. τοῦτον αὐδῶ. 

κλῶπες οἵτινες κατ᾽ ὄρφνην τόνδε κινοῦσι στρατόν. 

658 ἰδὼν Christ. pat. 1876, εἰδὼς BCcLP 659 ὃ δ᾽ εἰσιδὼν 
CLP, ὅδ᾽ ὡς ἰδὼν BC | μολῶντας B | post hunc v. quaedam excidisse 
putat Nauck 660 οὔνεκ᾽ vel οὔνεκ᾽ libri | εὐνὰς] 490v c 6602 xoc- 
μήσων LP 663 πείϑοις c σοῖς vs πιστεύω LP, cfr. Christ. pat. 
1806sq. σοῖς vs πιστεύω λόγοις τάξιν τε τηρῶν 665 δοκεῖ Bc 
666 og LP 668 ὑμᾶς ἀυτῶ] scripsi, ὑμᾶς δ᾽ Gvró BCLP, ὑμᾶς 
μὲν αὐδῶ c 669 κοιμίσαι B, κοιμῆσαι Cc, κομίσαι LP, κοιμίσαι p 

670 om. c | ὑμῖν] Valckenaer, ἡμῖν BCLP 671 πολέμιοι v^ scripto 
à super τ΄ C 612 τάχιστ᾽ ἐχρῆν LP 674 σώξειν] Elmsley, σῶσαι 
libri, cfr. Phoen. 783 675 χορὸς λυκίων praeser. Ce et χορὸς λύκων 
add. scholia scribens B 615—682 hemichoriis distribuit Bothe, 
hemichoriis singulos tetrametros tribuit Dindorf 675 ἔαας BC, om. 
c | primum βάλε in ras. scr. 1, om. P | βάκλε βάκλε βάελε (erasum ALL 

615sq. βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε ϑεῖνε Oeivs: τίς δ᾽ ἀνήρ; Aldina 
(τίς ὅδ᾽ ἀνήρ; Musgrave), cfr. Aristoph. Ach. 281 616 ϑένε ϑένε 
Qévs c 671 λεύσετε Bc, λεῦσσε λεῦσσε Hartung | Górà c, αἰδῶ P 
618 ὄρφνκ L, ὄρφναν lP κινοῦσι c L P, κτενοῦσι BC 

Euripides, Rhesus. 9 
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δεῦρο δεῦρο πᾶς. 680 

τούσδ᾽ ἔχω, τούσδ᾽ ἔμαρψα. 
τίς ὃ λόχος; πόϑεν ἔβας; ποδαπὸς εἶ: 

ΟΔΥΣΣΒΕΥΣ. 

οὔ δε χρὴ εἰδέναι" ϑανῇ γὰρ σήμερον δράδας κακῶς. 

ΧΟ. οὐκ ἐρεῖς ξύνϑημα, λόγχην πρὶν διὰ στέρνων μολεῖν; 

OZ. ἴστω. ϑάρθδει. ΧΟ. πέλας ἴϑι. παῖε πᾶς. 685 

HM. ἢ σὺ δὴ Pijcov κατέχκτας; ἀλλὰ τὸν κτενοῦντα σέ. 

ΟΖ.  ioys πᾶς Tig. ΗΜ. οὐ μὲν οὖν. O4. ἃ, φίλιον 
ἄνδρα μὴ ϑένῃς. 

ΗΜ. καὶ τί δὴ τὸ σῆμα; Oz. Φοῖβος. HM. ἔμαϑον᾽ ἴσχε 
πᾶς δόρυ. 

ΗΜ. οἶσϑ᾽ ὅποι βεβᾶσιν ἄνδρες; OZ. τῇδέ πῃ κατείδομεν. 
ἕρπε πᾶς κατ᾽ ἴχνος αὐτῶν. ΧΟ. ἢ βοὴν ἐγερτέον; 690 

ΗΜ. ἀλλὰ συμμάχους ταράσσειν δεινὸν ἐκ νυκτῶν φόβῳ. 

ΧΟ. τίς ἀνδρῶν ὁ βάς: stroph. 

τίς ὃ μέγα ϑράδσος ἐπεύξεται 

680 verba δεῦρο δεῦρο πᾶς (ἀνήρ) post αὐδῶ 677 iransponit 
Hermann, δεῦρο δεῦρο {δεῦρο πᾶς Dindorf 681 post ἔχω inseruit 
καὶ supra versum ὦ | τούσδ᾽ ἔχω ᾽γώ, vo?có  Blaydes 682 τίς ὁ λόγος: 
πόϑεν σὸν φέρεις πόδα πῶς εἶ LP (σὸν φέρεις πόδα in ras. scripsit L) | 
πόϑεν .. εἶ] τίς εἶ πόϑεν; Dindorf 688 οὔ σε χρὴ (super ἡ scr. schol. v) 
εἰδέναι B, οὔ σ᾽ ἐχρῆν εἰδέναι C, οὐκ ἐχρῆν σ᾽ εἰδέναι c, οὐ χρὴ εἰδέναι 
σε LP | γὰρ] fort. δὲ | σήμερον om. BC 684 XO. praefixum in cP, 
punctum in B, notam om. CL, hemichorio tribuit | | σύνϑημα LP | 

ΤῊΝ διὰ στέρνων λόγχην βολεῖ C 685 XO. BCcL, quu. P | πέλας 
ἴϑι παῖε (παῖε bis c) πᾶς BOCc.L, πέλας τις ἴϑι παῖε παῖε πᾶς τις ἄν l, 

πέλας τις ἴϑι. παῖε πᾶς P 686 HM. om. c | ἣ C, ἢ r, οὐ superscr. 1 | 
κχτανοῦντα € 687 ΟΖ. ex ἡμιχ. corr. rubricator in P, XO. c | ἴσχε] 
ἴαχε B | τις om. BCc| HM. B Ce, χορ. L et corr. ex ἧμιχ. à rubrica- 
tore P | uiv οὖν] Reiske, μενοῦν c, μενῶ vr | Oz] Heath, ΗΜ. libri | 
ἃ] Musgrave, & ὦ vel à à ΠΥ] | φίλιον cP et primitus L (νι post 4 
erasum), φίλον BC | ϑένε C 688. XO. καὶ L | HM.] XO. c | ἴσχε] 
ἴαχε B 689 HM.] lineola in L| ὅπη BCc.L et ἢ ex o correcto P | 
βεβήκασιν e ἄνδρες c, ἄνδρες r | Oz. BC, HM. LP, nota foramine 
exhausta in c | πῇδέ πῃ B | κατίδομεν c 690 HM. praefixit P, XO. 
c | αὐτοῦ c | XO.] HM. habet c, HM. in XO. mut. C, om. L 
691 punctum praefixit B, notam om. CL, XO. habet P, nota exhausta 
in e [ταράσειν C | ix] ἐν C | φόβῳ om. L, add. ! 692 XO. om. 
BCP, lmneolà in L, quam in XO. mutavit ὁ, nota exhausta in c 
693 ὁ μέγας BC, ὁ μέγα c LP, ὃς μέγα 0 | ὃ μέγα ϑρασὺς Madvig 
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χέρα φυγὼν ἐμάν; 
πόϑεν νιν κυρήσω; . 695 
τίνι προσεικάσω, 
ὅστις δι’ ὄρφνης ἦλϑ᾽ ἀδειμάντῳ ποδὶ 
διά vs τάξεων καὶ φυλάκων ἕδρας: 
Θεσσαλὸς ἢ 

παραλίαν “οκρῶν νεμόμενος πόλιν; 100 
ἢ νησιώτην σποράδα κέχτηται βίον; 
τίς ἦν ἢ πόϑεν ἐστὶν ἢ ποίας πάτρας: 
ποῖον εὔχεται τὸν ὕπατον ϑεῶν: 

HM. ἂρ’ ἔστ᾽ Ὀδυσσέως τοὔργον ἢ τίνος τόδε: 
εἰ τοῖς πάροιϑεν χρὴ τεχμαίρεσϑαι. τί μήν; τοῦ 

HM. δοκεῖς γάρ; HM. τί μὴν οὔ; 
HM. ϑρασὺς γοῦν ἐς ἡμᾶς. 

HM. τίν᾽ ἀλκήν; τίν᾽ αἰνεῖς; HM. Ὀδυσσῆ. 
ΗΜ. μὴ κλωπὸς αἴνει φωτὸς αἵμύλον δόρυ. 

ΧΟ. ἔβα καὶ πάρος antistr. 710 
κατὰ πόλιν, ὕπαφρον ὄμμ᾽ ἔχων, 
lw , - θακοδύτῳ στολᾷ 
πυκασϑείς, ξιφήρης 

χρύφιος ἐν πέπλοιο. 

βίον δ᾽ ἐπαιτῶν εἷρπ᾽ ἀγύρτης τις λάτρις, τιῦ 

5 694 γέρα C, χεῖρα ΒΟΩΙΡ 696 om. c 697 ὄρφνας iP 
100 παρὰ λιὰν corr. in παρ᾽ ἁλίαν in c 101 νησιώτης Nauck 
1702 τίς ἦν ἢ πόϑεν ἐστὶν ἢ ποίας πάτρας ΒΟ, τίς ἦν πόϑεν ἢ τίνος 
πάτρας C, τίς ἦν γὰρ ἢ πόϑεν ἐστὶν ἢ ποίας πάτρας LP, τίς ἢ πόϑεν 
ἢ ποίας πάτρας l, τίς ἦν; πόϑεν; ποίας πάτρας; Hermann 103 ποῖον 
B Ce, ὁποῖον LP | ποῖον ἐπεύχεται Hermann | ϑεῶν P sed ὧν in ras. 
scr. m. 1 vel 3 P 704 chori notam praefixit L  ὀδυσέως B et ex 
ὀδυσσέως corr. | Τοῦ chori notam praefixit Ὁ, hemichori ὁ . 705 πά- 
ροιϑὲ CLP et ut vid. c | τί μήν e, τιμὴν LP, τί μὴν p, τί μὴ 1, om. 
ΒΟ 706—727 punctis B, lineolis L personarum vices notavit, notas 
om. spatiis vacuis relictis C 706 δοκεῖ c | τί μὴν BCc, τιμὴν LP, 
τί μὴν 1017 εἰς B Cc 708 personae nota obliterata in c | τίν᾽ 
ἀλκήν BCe, τίς ἀλκήν LP | ὀδυσῇ BcP et ex ὀδυσσῆ corr. L 
109 αἰμύλου B 110 lineolam in XO. mut. ἢ 111 πτόλιν LP (n 
L erasum c denuo inseruit ἢ) | óz^ ἄφρον c 712 ante ῥακοδύτῳ 
habet ἐν P, rasuram L | στολῇ LP. — 114 κρύφιος] Morstadt, κρυφαῖος 
libri, fort. κρυφάδις | deficit c 715 ἀγύρτις λάτρις B C, vig inseruit 
schol. scribens B 

3* 
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ψαφαρόχρουν κάρα πολυπινές τ᾽ ἔχων᾽ 
πολλὰ δὲ τὰν 
βασιλίδ᾽ ἑστίαν ᾿Δτρειδᾶν κακῶς 
ἔβαξε δῆϑεν ἐχϑρὸς ὧν στρατηλάταιςο. 

ὄλοιτ᾽ ὄλοιτο πανδίκως, 720 

πρὶν ἐπὶ γᾶν Φρυγῶν ποδὸς ἴχνος βαλεῖν. 

ΗΜ. εἴτ᾽ οὖν Ὀδυσσέως εἴτε μή, φόβος μ᾽ ἔχει" 

Ἕκτωρ γὰρ ἡμῖν τοῖς φύλαξι μέμψεται. 

ΗΜ. τί λάσκων; ΗΜ. δυσοίξων. 

ΗΜ. τί δρᾶσαι; τί ταρβεῖς; 725 

HM. xa«9' ἡμᾶς περᾶσαι ΗΜ. τίν᾽ ἀνδρῶν; 

HM. οἵ τῆσδε xvxvóg ἦλϑον ἐς Φρυγῶν στρατόν. 

HNIOXOZ. 

ἰώ, δαίμονος τύχη βαρεῖα. φεῦ φεῦ. 

ΧΟ: ER: 

σῖγα πᾶς ὕφιξ᾽ " ἴδως γὰρ ἐς βόλον τις ἔρχεται. — 130 
HN. ἰὼ ἰώ, 

συμφορὰ βαρεῖα Θρῃκῶν. ΧΟ. συμμάχων τις ὁ στένων. 

ΗΝ. ἰὼ ἰώ. 

δύστηνος ἐγὼ σύ τ᾽. ἄναξ Θρῃκῶν" 

ὦ στυγνοτάτην Τροίαν ἐσιδών, 

716 κάρα IL P, κράτα B, κρᾶτα C | πολυπινῆ ΒΟῚ, P, πουλυπινές 1 
717 τὴν LP 718 ἑστιστίαν C | ἀτρειδῶν LP 720 hemichorti 

notam habent BCP, rasura in L | ὄλοιτο δ᾽ ὄλοιτο | 721 y& B, 
fort. γᾶς 122 χορ. praefigunt LP | ὀδυσέως B et ex ὀδυσσέως corr. ! 

123 punctum praefixit B | μέμφεται B 725 δρᾶσαι] L.Dindorf, 
δρᾷς BC, δρᾷς δὴ LP, sed δὴ in ras. et &c superscr. ὦ 727 oi ex 
j| corr. p 128 HN.| L.Dindorf (cfr. 741), om. BO, qw. P, οἰκέτης 
ῥήσου in ras. | | ἰὼ ἰώ H | τύχη] Kirchhoff, τύχα libri | ἰώ" | δαίμονος 
τύχη βαρεῖα. φεῦ o. o. o. Hartung 729 XO. praefixit |, punctum 
B, ἡμιχ. P, notam om. CL | ἔα ἔα B 130 σῖγα] L. Dindorf, σίγα B C, 
σιγᾶ LP | post πᾶς notam chori, quam in hemich. mutavit /|, exhibent 
libri, delevit L.Dindorf | ?g:£'| Reiske, ὕφιξος BC, ὕβοιξ᾽, LP ἴσως 
γὰρ εἰσβολή (εἰς βόλον [) τις ἔρχεται LP, sic βόλον γὰρ ἴσως τις ἔρχεται 
ΒΟ 181 οὐ 188 HN.] punctum praefixit B, quw. 1... quo eraso 788 
οἰκέτης scr. |[, notam om. C 131 ἰὼ ἰώ BO, ἰώ L, ὦ Pl| Θρῃκῶν. 
ΧΟ. συμμάχων τις] Hermann, ϑρῃκῶν συμμάχων HM. (punctum habet 
B, notam om. C, XO. requiri vidit L.Dindorf) τίς hbri 7383 ἰὼ ἰὼ 
BC, ὦ LP, ἰώ l| 9ogxóv in ras. scr. 1 734 ὦ BCl io LP | sic 
δών LP, ἐσιδών l, ἰδών BC 

ppm rmm ΡΥ ΨΥ ΨΨΉΎΨ ΨΥ ΨΥ ΨΨΎΨΨΘ 
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οἷόν σὲ βίου τέλος εἷλεν. 735 

XO. τίς εἰ ποτ᾽ ἀνδρῶν συμμάχων; κατ᾽ εὐφρόνην 
ἀμβλῶπες αὐγαὶ κοὔ σε γιγνώσκω τορῶς. 

ΗΝ. ποῦ τιν᾽ ἀνάκτων Τρώων εὕρω; 
ποῦ δῆϑ᾽ Ἕχτωρ 

τὸν ὑπασπίδιον κοῖτον (cz; 740 

τίνι σημήνω διόπων στρατιᾶς 

οἷα πεπόνϑαμεν, οἷά τις ἡμᾶς 
δράσας ἀφανῇ φροῦδος, φανερὸν 

Θρῃξὶν πένϑος τολυπεύσας; 
ΧΟ. κακὸν κυρεῖν τι Θρῃκίῳ στρατεύματι, 

ἔοικεν, οἷα τοῦδε γιγνώσκω κλύων. 

ΗΝ. ἔρρει στρατιά, πέπτωκεν ἄναξ 

δολίῳ πληγῇ. 
ς 

& & & ᾶ, 

-1 B Qt 

οἵα μ᾽ ὀδύνη τείρει qovíov 750 
τραύματος εἴσω. πῶς ἂν ÓAo(umv; 

χρῆν γάρ u' ἀκλεῶς 'Püoóv τε ϑανεῖν, 
Τροία κέλσαντ᾽ ἐπίκουρον; 

ΧΟ. τάδ᾽ οὐχ ἐν αἰνιγμοῖσι σημαίνει κακά" 

σαφῶς γὰρ αὐδᾷ συμμάχους ὀλωλότας. 155 
HN. κακῶς πέπρακται κἀπὶ τοῖς κακοῖσι πρὸς 

αἴσχιστα᾽ καίτοι δὶς τόσον κακὸν τόδε" 

ϑανεῖν γὰρ εὐχλεῶς μέν, εἰ ϑανεῖν χρεών, 

λυπρὸν μὲν οἶμαι τῷ ϑανόντι' πῶς γὰρ οὔ; 

τοῖς ζῶσι δ᾽ ὄγκος καὶ δόμων εὐδοξία. 760 

ἡμεῖς δ᾽ ἀβούλως κἀκλεῶς ὀλώλαμεν. 

ἐπεὶ γὰρ ἡμᾶς ηὔνασ᾽ Ἑ κτόρεια χείρ, 

139" γινώσχω BLP 7388 HN.] HM. BCP, οἰκέτης in ras. 1 | 
Τρῴων] Hermann (Τρωΐων Scaliger), τρωικῶν libri 741 σημήνω B CI, 
σημανῶ LP | διόπων]) Barnes, δι᾽ ὀπῶν B, διοπτῶν CLP, διοπῶν 1 
743 ἀφανὴς Dobree 744 ϑρῃξὶν (P, ϑρῃξὶ BCL 146 γινώσκω 
BCP "4! HN. BO, οἰκέτης δήσου P, οἰκέτης in ras. Ϊ 749& á ἀξ 
LP (circulo cinxit et περισσόν adscr. ἢ, & à ὦ BC 7161 πῶς δ᾽ ἂν 
ὀλοίμαν LP 153 κέλσαντες BC | ἐπικούρω Kirchhoff 154 σημαίνει 
eraso g post e. P 755 αὐδᾶς BC 156 HM. 1, 757 αἴσχιστα 
ex αἰσχίστας cOrr. p —— 159 λυπρὸν γὰρ, superscr. μὲν, α΄, 762 ηὔνασ᾽ 
"Exvóostc χείρ) Dindorf, εὔνασ᾽ ixropíc (εἰ super | scr. L) χείρ LP, 
ἑχτορέα χεὶρ εὔνασε BC 
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ξύνϑημα λέξας, ηὕδομεν πεδοστιβεῖ 

κόπῳ δαμέντες, οὐδ᾽ ἐφρουρεῖτο στρατὸς 
φυλακαῖσι νυκτέροισιν, οὐδ᾽ ἐν τάξεσιν 165 
ἔκειτο τεύχη. πλῆκτρά τ᾽ οὐκ ἐπὶ ζυγοῖς | 

ἵππων καϑήρμοσϑ', ὡς ἄναξ ἐπεύϑετο 
κρατοῦντας ὑμᾶς κἀφεδρεύοντας vsüv 

πρύμναισι" φαύλως δ᾽ ηὕδομεν πεπτωκότες. 
κἀγὼ μελούσῃ καρδίᾳ λήξας ὕπνου 710 

πώλοισι χόρτον, προσδοχῶν ἑωϑινὴν 

ξεύξειν ἐς ἀλκήν, ἀφϑόνῳ μετρῶ χερί. 

λεύσσω δὲ φῶτε περιπολοῦνϑ᾽ ἡμῶν στρατὸν 
πυκνῆς Óv ὄρφνης" ὡς δ᾽ ἐκινήϑην ἐγώ. 
ἐπτηξάτην τε κἀνεχωρείτην πάλιν" 715 

ἤπυσα δ᾽ αὐτοῖς μὴ πελάξεσϑαι στρατῷ. 

πλῶπας δοκήδσας συμμάχων πλάϑευιν τινάς. 

οὗ δ᾽ οὐδέν" οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐγὼ τὰ πλείονα. 
ηὗδον δ᾽ ἀπελθὼν αὖϑις ἐς κοίτην πάλιν. ; 

καί μοι καϑ' ὕπνον δόξα τις παρίσταται" 780 
ἵππους γὰρ ὃς ἔϑρεψα κἀδιφρηλάτουν 

Pow παρεστώς, εἶδον, ὡς ὄναρ δοκῶν, 
λύχους ἐπεμβεβῶτας ἑδραίαν ῥάχιν" 

ϑείνοντε δ᾽ οὐρᾷ πωλικῆς ῥινοῦ τρίχα 
ἤλαυνον, αἵ δ᾽ ἔρρεγκον ἐξ ἀντηρίδων 185 

ϑυμὸν πνέουσαι κἀνεχαίτιξον φόβην. 

108 σύνθημα BC | εὔδομεν (εὔδομεν) libri | πεδοστιβεῖ] Morstadt, 
πεδοστιβεῖς libri 104 κόμπῳ LP, sed uy nunc erasum in P | δαμέν- 
τες ex δειμέντες COYY. p 165 τάξαισιν B 766 πλῆκτρα] κλῇϑρα 
Musgrave 767 ἐπύϑετο BC 768 ὑμᾶς P, sed v rescr. vel ex ἢ 
corr. p | νηῶν B 769 πρύμνησι BC | εὔδομεν libri (εὔδομεν B) 
110 λήξας] λήξ ex £n corr. schol. scribens B 111 ἑωϑινοὺς Kirchhoff, 
fort. ἑωθινὸν 712 ἐς BC, πρὸς LP | uéroo BP, μέτρῶ L 
113 λεύσω B | στρατῶ BC 115—82 hoc ordine esse legendos: 76. 75. 
80. 81. 77. 18. 79. 82 octo literis (α---) ἃ scholiasta vel alia manu 
antiqua indicatur in B isque ordo in C, nisi quod 79 ante 80 legitur 

115 κἀνεχωρήτην BC 116 ἄπυσα δ᾽ αὐτοὺς BC | μὴ πλάϑειν 
στρατῷ D, μὴ πελάϑειν τῷ στρατῷ C 11 συμάχων P 718 οἶδ᾽ 
ἐγὼ LP 119 εὗδον libri (εὖδον ΒΡ ἐς hic B 180 ὕπνους C 
781 non ἃ prima m., quae lineam vacuam reliquerat, certe non statim 
scriptus in B | ἃς LP, o9e BC καὶ διφρηλάτουν CLP 183 ῥάχιν 
LP, ῥοήν BC 784 ϑείνοντε LP, ϑείνοντες BC | δ᾽ om. C | τρίχα 
om. BC 785 Éoosyxov] Nauck, ἔρεγκον libri| ἐξ ἀρτηριῶν Musgrave 

180 ϑυμὸν] fort. &vuóv | πνείουσαι B | φόβην] Reiske, φόβῳ libri 
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ἐγὼ δ᾽ ἀμύνων ϑῆρας ἐξεγείρομαι 
πώλοισιν" ἔννυχος γὰρ ἐξώρμα φόβος. 

κλύω δ᾽ ἐπάρας κρᾶτα μυχϑισμὸν νεκρῶν. 

ϑερμὸς δὲ χρουνὸς δεσπότου παρὰ σφαγαῖς 790 

βάλλει μὲ δυσϑνήσκοντος αἵματος νέου. 

ὀρϑὸς δ᾽ ἀνάσσω χειρὶ σὺν κενῇ δορός. 
καί μ᾽ ἔγχος αὐγάξοντα καὶ ϑηρώμενον 
παίξι παραστὰς νεῖραν ἐς πλευρὰν ξίφει 

ἀνὴρ ἀκμάζων" φασγάνου γὰρ ἠσϑόμην 795 
πληγῆς, βαϑεῖαν ἄλοκα τραύματος λαβών. 

πίπτω δὲ πρηνής" οἱ δ᾽ ὄχημα πωλικὸν 

λαβόντες ἵππων ἵεσαν φυγῇ πόδα. 
- 
kJ * ἃ ἁ. 

ὀδύνη μὲ τείρει, κοὐκέτ᾽ ὀρϑοῦμαι τάλας. 

x«l ξυμφορὰν μὲν οἶδ᾽ ὁρῶν, τρόπῳ δ᾽ ὅτῳ 800 
τεϑνᾶσιν ot ϑανόντες οὐκ ἔχω φράσαι. 

οὐδ᾽ ἐξ ὁποίας χειρός. εἰκάσαι δέ “μοι 

πάρεστι λυπρὰ πρὸς φίλων πεπονϑέναι. 
ΧΟ. ἡνίοχε Θρῃκὸς τοῦ χακῶς. πεπραγότος, 

μηδὲν δύσοιζ᾽ οὐ πολεμίους δρᾶσαι τάδε. 805 
Ἕκτωρ δὲ καὐτὸς συμφορᾶς πεπυσμένος 

χωρεῖ" συναλγεῖ δ᾽, ὡς ἔοικε, σοῖς κακοῖς. 

ἘΚΤΩΡ. 

πῶς. ὦ μέγιστα πήματ᾽ ἐξειργασμένοι, 
μολόντες ὑμᾶς πολεμίων κατάσκοποι 

λήϑουσιν αἰσχρῶς. καὶ κατεσφάγη στρατός, 810 
κοὔτ᾽ εἰσιόντας στρατόπεδ᾽ ἐξαπώσατε 

οὔτ᾽ ἐξιόντας; τῶνδε τίς τίσει δίκην 

181 ἀμύνειν P 188 suspectus 189 μυχϑισμὸν] μυχϑισμῶν lp 
190 σφαγῆς Musgrave 191 δυσϑνητοῦντος Nauck 1792— 835 om. 

B, sed 812—35 habet post v. 855 in folio verso lineis rubris ἃ m. 
prima transfixos 192 ὀρϑὸς C, ὀρϑῶς B?LP | ἀναΐσσω libri 
794 νεῖραν] bothe (νειρὰν iam Musgrave) νείαιραν B*CL, νείεραν P | 
πλευρὰν B*C, πλευροῦ LP | νύσσει παραστὰς νειάτην πλευρὰν Christ. 
pat. 1213 | νείατ᾽ ἐς πλευρὰ Dobree 196 πληγὴν C, πληγῇ Musgrave | 
ἄλοκα B*?, ὦλκα Christ. pat. 1215 802 χερός C 805 δύσοιζ᾽ οὐ] 
Musgrave, δυσοίζου libri 806 συμφορὰς Lenting, malim ξυμφορὰν 

809 ὑμᾶς ex ἡμᾶς fecit C 811 ἐξηπύσατε Naber, fort. ἐξοπώπατε 
812 τίσει LP, sed τί in ras. L, δώσει ΒΟ, vel δώσει vel τίσει. in 

libris Christ. pat. 2309, cfr. Med. 802 
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πλὴν σοῦ; σὲ γὰρ δὴ φύλακά φημ᾽ εἶναι στρατοῦ. 
φροῦδοι δ᾽ ἄπληκτοι, τῇ Φρυγῶν κακανδρίᾳ 
πόλλ᾽ ἐγγελῶντες τῷ στρατηλάτῃ τ᾽ ἐμοί. 815 

εὖ vvv τόδ᾽ ἴστε, Ζεὺς ὀμώμοται πατήρ᾽ 
ἤτοι μάραγνά γ᾽ ἣ καρανιστὴς μόρος 

, - 7 4.7 il A er 

μένει G6 δρῶντα τοιάδ΄. ἢ τὸν Exvooc 

τὸ μηδὲν εἶναι καὶ κακὸν νομίζετε. 

ΧΟ. ἰὼ ἰώ. antistr. 820 
9; 5297.17 3212 N HEN) 3 / , 

μὲ ἂρ éuoL μεγ΄. ὦ πολίοχον XQcTOG, 

κακὸν ἔμολεν, ὅτε δοι 

ἄγγελος TA90v, 
ἀμφὶ ναῦς πύρ᾽ αἴϑειν. 
ἐπεὶ ἄγρυπνον ὄμμ᾽ ἐν εὐφρόνῃ 825 
sy 2 οὔτ᾽ ἐκοίμισ᾽ οὔτ᾽ ἔβριξ᾽. 

^ 

ov τὰς Σιμοεντιάδας πηγάς᾽ μή μοι 

κότον, ὦ ἄνα. ϑῆῇς" ἀναίτιος γὰρ 

ἔγωγε πάντων. 

ἣν δὲ χρόνῳ παράκαιρον ἔργον ἢ λόγον 880 

πύϑῃ. κατά us γᾶς 

ζῶντα πόρευσον᾽ οὐ παραιτοῦμαι. 

ΗΝ. τί τοῖσδ᾽ ἀπειλεῖς βάρβαρός τε βαρβάρου 

γνώμην ὑφαιρῇ τὴν ἐμήν, πλέκων λόγους; 
, 319215. σὺ ταῦτ᾽ ἔδρασας" οὐδέν᾽ ἄν δεξαίμεϑα 88ὅ 

818 φημι φύλακα φημ᾽ C, sed φημι punctis notatum 816 νῦν 
BCP | ὀμώμοται)] Matthiae, ὁμώμοσται vel ὀμώμοσται libri 817 ἢ 1, 
ἤτοι 1} μαράγνα BLP 818 μενεῖ LP 821 μέγ᾽ ἄρ᾽ ἐμοὶ μέγ᾽] 
Dindorf, μέγας ἐμοὶ (μοι LP, sed cum ras. ante u 1) μέγας [1011 | 
πολίοχον] Vater, πολιοῦχον hbn 822 κακὸν ἔμολεν] Dindorf, τότ᾽ 
ἄρ᾽ ἔμολον (ἔμολ᾽ LP, λον super λ᾽ scr. D) libri 894 ἀμφὶ BC, περὶ 
P, περὶ in ras. scr. 1 (fort. rescripsit tantum) | ναῦς πύρ᾽ αἴϑειν] Kirch- 
hoff et Badham, ναυσὶ πυραίϑειν "Aoytiov στρατόν (στρατόν erasum in 
L, om. P) libri 826 ἐκοίμησ᾽ C | ἔβριξα L P, ἔβρισα p, ἔβοισ᾽ ΒΟ 

827 οὐ τὰς Σιμοεντιάδας] Hermann, οὐ μὰ τὰς σιμοεντίδας (σιμουν- 
τίδας C) libri | παγάς Badham 828 ὦ ἄναξ P, ὥναξ L 829 ἐγὼ 
LP | πάντων τῶνδε κυρῶ ᾽γώ Dindorf 830 ἣν] Matthiae, εἰ libri | 
παράκπαιρον] Vater, παρὰ καιρὸν libri, πάρωρον W.Headlam | ἔργ᾽ LP 

831 κατά us γᾶ DB, κατά us C, κατὰ γᾶς μὲ LP (γᾶς us in ras. 1) 
832 οὐ BC, o? γὰρ LP (sed γὰρ in L super v. add. ἢ) 834 ὑφαιρῆ 
LP, ὑφαιρεῖ BC, ἀφαιρῇ Christ. pat. 2324 885 οὐδὲν BCP 

| 
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οὔϑ᾽ οἱ ϑανόντες οὔτ᾽ ἂν οἵ τετρωμένοι 
ἄλλον" μακροῦ ys δεῖ 6s καὶ σοφοῦ λόγου. 
ὅτῳ μὲ πείσεις μὴ φίλους καταχτανεῖν, 
ἵππων ἐρασϑείς, ὧν ἕκατι συμμάχους 
τοὺς σοὺς φονεύεις. πόλλ᾽ ἐπισκήπτων μολεῖν. 840 
ἦλθον, τεϑνᾶσιν" εὐπρεπέστερον Πάρις 
ξενίαν κατήσχυν᾽ ἢ σὺ συμμάχους κτανών. 
uj γάρ τι λέξης ὥς τις ᾿ἀργείων μολὼν 
διώλεσ᾽ ἡμᾶς" τίς δ᾽ ὑπερβαλὼν λόχους 

Τρώων ἐφ᾽ ἡμᾶς ἦλϑεν, ὥστε καὶ λαϑεῖν; 845 
σὺ πρόσϑεν ἡμῶν ἧσο καὶ Φρυγῶν στρατός. 
τίς οὖν τέτρωται. τίς τέϑνηκε συμμάχων 
τῶν σῶν, μολόντων ὧν σὺ πολεμίων λέγεις; 
ἡμεῖς δὲ καὶ τετρώμεϑ'᾽, οἱ δὲ μειξόνως 
παϑόντες οὐχ ὁρῶσιν ἡλίου qoc. 860 
ἁπλῶς δ᾽ ᾿Δχαιῶν οὐδέν᾽ αἰτιώμεϑα. 
τίς δ᾽ ἂν χαμεύνας πολεμίων κατ᾽ εὐφρόνην 
Ῥήσου μολὼν ἐξηῦρεν, εἰ μή vig ϑεῶν 
ἔφραξε τοῖς κτανοῦσιν; οὐδ᾽ ἀφιγμένον 
τὸ πάμπαν ἧσαν" ἀλλὰ μηχανᾷ τάδε. 855 

EK. χρόνον uiv ἤδη συμμάχοισι χρώμεϑα 
ὅσονπερ ἐν γῇ τῇδ᾽ ᾿ΔΑχαιικὸς λεώς, 
κοὐδὲν πρὸς αὐτῶν οἶδα πλημμελὲς κλύων: 
ἐν σοὶ δ᾽ ἂν ἀρχοίμεσϑα. μή μ᾽ ἔρως ἕλοι 
τοιοῦτος ἵππων ὥστ᾽ ἀποχτείνειν φίλους. 860 
καὶ ταῦτ᾽ Ὀδυσσεύς" τίς γὰρ ἄλλος ἄν ποτε 
ἔδρασεν ἢ ̓ βούλευσεν ᾿Δργείων ἀνήρ; 
δέδοικα δ᾽ αὐτὸν καί τί μου ϑράσσει φρένας. 
uj καὶ 4Δόλωνα συντυχὼν κατέκτανεν" 

/ 

836 ϑανόντες BC, μαϑόντες LP 857 ye ΒΟ], δὲ P | σοφοῦ] 
σφοδροῦ Christ. pat. 2325, fort. σχφοῦς 842 cv om. P, super v. add. p 

843 λέξεις BC 846 ἡμᾶς corr. in ἡμῶν p 848 μολώντων mut. 
in μολόντων BC | ὧν] Bothe, ὡς libri 849 μείζονα Elmsley, sed 
fort. 850 delendus 851 ἀχαιοὺς B et ex ἀχαιῶν corr. C | οὐδὲν 
BCP 852 ἂν lemma schol, αὖ BCLP 854 ϑανοῦσιν superscr. 
4T C, fort. κτείνουσιν 855 ἦσαν BO, ἶσαν L, ἴσαν 851 ἀχαϊκὸς B 

858 αὐτῆς P | πλημμελὲς οἶα LP 859 à" «ó C, à' dg D | 
ἀρχοίμεϑα BC 860 fort. τοσοῦτος 861 ὀδυσεύς B, Ὀδυσσέως Fix 

863 αὐτῶν BC 864 χατέχτανεν] Matthiae, καταχτάνῃ libri 
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χρόνον yàg ἤδη φροῦδος ὧν οὐ φαίνεται. 865 

HN. οὐκ οἶδα τοὺς σοὺς οὺς λέγεις Ὀδυσσέας" 

ἡμεῖς δ᾽ ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐδενὸς πεπλήγμεϑα. 
ΕΚ. σὺ δ᾽ οὖν νόμιξε ταῦτ᾽, ἐπείπερ σοι δοκεῖ. 
ΗΝ. ὦ γαῖα πατρίς, πῶς ἂν ἐνθάνοιμί σοι; 
ΕΚ. μὴ ϑνῇσχ᾽ ἅλις γὰρ τῶν τεϑνηκότων ὄχλοο. 810 

HN. ποῖ δὴ τράπωμαι δεσποτῶν μονούμενος: 

ΕΚ. οἶκός 6s κεύϑων οὑμὸς ἐξιάσεται. 

ΗΝ. καὶ πῶς us κηδεύσουσιν αὐθεντῶν χέρες: 

ΕΚ. ὅδ᾽ αὖ τὸν αὐτὸν μῦϑον οὐ λήξει λέγων. 
ΗΝ. ὄλοιϑ᾽ ὁ δοάσας. οὐ γὰρ ἐς σὲ τείνεται 875 

γλῶσο᾽, ὡς σὺ xouzsio: ἡ 4έκη δ᾽ ἐπίσταται. 

EK. λάξυσϑ᾽᾽ ἄγοντες δ᾽ αὐτὸν ἐς δόμους ἐμούς. 

οὕτως ὅπως ἂν μὴ ᾿᾽γκαλῇ πορσύνετε᾽ 

ὑμᾶς δ᾽ ἰόντας τοῖσιν ἐν τείχει χρεὼν 
Πριάμῳ τὲ καὶ γέρουσι σημῆναι νεκροὺς 880 

ϑάπτειν κελεύϑου λεωφόρου πρὸς ἐχτροπᾶς. 

ΧΟ. τί ποτ᾽ εὐτυχίας ἐκ τῆς μεγάλης 

Τροίαν ἀνάγει πάλιν ἐς πένϑη 

δαίμων ἄλλος. τί φυτεύων; 

ἔα ἔα. ὦ ὦ. 88ὅ 
τίς ὑπὲρ κεφαλῆς ϑεός, ὦ βασιλεῦ, 
τὸν νεόδμητον νεκρὸν ἕν χειροῖν 

φοράδην πέμπει; 

ταρβῶ λεύσσων τόδε πῆμα. 

866 ὀδυσέας B 868 δ᾽ οὖν LP, δὲ B, δὴ C 869 HN. 
om. C 870 HN. C 871 HN. om. C | δὴ] Porson, δὲ libri | roczo- 
μαι LP, τράπωμαι p 872 οἶκος] ὃ μαῖκος D i. e. δόμος et οἶκος ut 
videtur 818 κηδεύσωσιν BC 874 fort. λήγει 875 εἰσέτι τείνεται 
B 875sq. cfr. Christ. pat. 276 04019" ὁ δράσας" ἡ δίκη δ᾽ ἐπίσταται 
(omissis verbis o? . . κομπεῖς) 877 δ᾽ om. libri, supplevit Morstadt 

878 μὴ καλῇ BC | πορσύνεται P 879 ἐν τέλει Musgrave 
881 χελεύϑου] Dobree, κελεύειν libri | λεωφόρου] Vater, λαοφόρου L P, 
λαοφόρους B Cp (λεωφόρους Valekenaer) — 883 ἀνάγει D, ἄγει BCLP | 
πένϑος D 884 ἄλλος, τί] Tyrwhitt, ἄλλοτε B C, ἄλλό τι LP, fort. 

ἄλλων τί 885 ἔα ἔα ὦ ὦ om. LP, in marg. add. ὁ | ὦ ὦ delet 
Dindorf 887 νεόδμητον C et Christ. pat. 1456, νεόχμητον B, νεό- 
xuntov LP χειροῖν] Valekenaer, χεροῖν libri 888 πέμπω C, αἴρει 
ex Christ. pat. 1456 Nauck 889 om. LP | λεύσων BC | πῆμα] 
φάσμα Nauck 



up 
ΡΗΣΟΣ 48 

ΜΟΥ͂ΣΑ. 

ὁρᾶν πάρεστι, Τρῶες" ἣ γὰρ ἐν σοφοῖς 890 
τιμὰς ἔχουσα Μοῦσα συγγόνων μία 
πάρειμι, παῖδα τόνδ᾽ ὁρῶσ᾽ οἰκτρῶς φίλον 

- ϑανόνϑ'᾽ ὑπ᾽ ἐχϑρῶν" ὅν mo9" ὁ κτείνας χρόνῳ 
δόλιος Ὀδυσσεὺς ἀξίαν τίσει δίκην. 

ἰαλέμῳ αὐϑιγενεῖ, stroph. 895 
τέχνον, σ᾽ ὀλοφύρομαι, à 
ματρὸς ἄλγος. οἵαν 

ἔκελσας ὁδὸν ποτὶ Too(cv: 

ἦ δυσδαίμονα καὶ μελέαν, 
ἀπὸ μεμφομένας ἐμοῦ πορευϑείς, 900 
ἀπὸ δ᾽ ἀντομένου πατρὸς βιαίως. 
ὥμοι ἐγὼ σέϑεν, ὦ φιλία 
φιλία κεφαλά, τέκνον, ὥμοι. 

ΧΟ. ὅσον προσήκει μὴ γένους κοινωνίαν 
ἔχοντι λύπῃ τὸν σὸν οἰχτείρω γόνον. 905 

MOT. óAowo uiv Οἰνεΐδας, antistr. 
ÓAowo δὲ “αρτιάδας. : 
ὅς uw ἄπαιδα γέννας 
ἔϑηκεν ἀριστοτόκειαν᾽ | 
& 9' Ἕλλανα λιποῦσα δόμον 910 
Oovyíov λεχέων ἔπλευσε πλαϑεῖο᾽ 
ἀπό v' ὥλεσε μὲν σ᾽ ἕκατι Τροίας. 
φίλτατε, μυριάδας τε πόλεις 
ἀνδρῶν ἀγαϑῶν ἐχένωσεν. 

894 ὀδυσεὺς Β 898 in hoe v. desinit B (foliis perditis periere 
cetera) 900 ἀπομεμφομένας B?, ἀποπεμφομένας C, ἀπομεμψαμένας L 
(z super prius y scr. D), ἀποπεμψαμένας P: praepositionem separavit Reiske 

903 φιλία] fort. Ῥήσου 904 fort. ὅσῃ — 905 λύπῃ LP, λύπην BC, 
λύπης Kirchhoff, κἀγὼ ex Christ. pat. 1283 et 1160 Nauck 906 οἰνείδας 
B*LP, oivióag C 907 Παρτιάδας)] Heath, λαρτιάδης B? C, λαρτίδας L P, λαερτίδας 1 909 ἔϑηκεν B*Cl, ἔϑηκ᾽ LP | ἀριστοτόκειαν] Cobet, 
ἀριστοτόκου libri, ἀριστοτόχοιο Aldina 910 Ἕλλανα] Badham, ἑλένα libri | λιποῦσα mut. in προλιποῦσα 1 912 ἀπὸ δ᾽ (praetuli ἀπό τ᾽) 
ὥλεσε] H.Henning, ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ ὥλεσε libri | σ᾽ ἕκατι Τροίας] E. Bruhn, σὲ ͵ 

(σὲ erasit 1) κατὰ τροίας libri (τροίαν P) 918 πόλεων Reiske 

» 
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5j πολλὰ uiv ζῶν, πολλὰ δ᾽ εἰς "4i0ov μολών, 915 
Φιλάμμονος παῖ, τῆς ἐμῆς ἥψω φρενός" 

ὕβρις γάρ, ἥ σ᾽ ἔσφηλε, καὶ Μουσῶν ἔρις 

τεκεῖν μ᾽ ἔϑηκε τόνδε δύστηνον γόνον. 

περῶσα γὰρ δὴ ποταμίους διὰ ῥοὰς 

λέχτροις ἐπλάϑην Στρυμόνος φυταλμίοις, 920 

ὅτ᾽ ἤλθομεν γῆς χρυσόβωλον ἐς λέπας 

Πάγγαιον ὀργάνοισιν ἐξησκημέναι 

“Μοῦσαν μεγίστην εἰς ἔριν μελῳδίας 

κλεινῷ σοφιστῇ Θρῃκί, κἀτυφλώσαμεν 

Θάμυριν, ὃς ἡμῶν πόλλ᾽ ἐδέννασεν τέχνην. 925 

κἀπεὶ σὲ τίκτω, συγγόνους αἰδουμένη 

καὶ παρϑενείαν ἧκ᾽ ἐς εὐύδρου πατρὺς 
δίνας" τρέφειν δέ σ᾽ οὐ βρότειον ἐς χέρα 

Στρυμὼν δίδωσιν. ἀλλὰ πηγαίαις κόραις. 

&y9' ἐκτραφεὶς κάλλιστα παρϑένων ὕπο, 980 
Θρήκης ἀνάσσων πρῶτος ἦσϑ'᾽ ἀνδρῶν, τέκνον. 

καί σ᾽ ἀμφὶ γῆν μὲν πατρίαν φιλαιμάτους 
ἀλκὰς κορύσσοντ᾽ οὐκ ἐδείμαινον ϑανεῖν" 
Τροίας δ᾽ ἀπηύδων ἄστυ μὴ κέλδαι ποτέ, 
εἰδυῖα τὸν σὸν πότμον" ἀλλά σ᾽ Ἕκτορος 935 

πρεσβεύμαϑ'᾽ αἵ τε μυρίαι γερουσίαι 
ἔπεισαν ἐλϑεῖν κἀπικουρῆδσαι φίλοις. 

καὶ τοῦδ᾽. ᾿4ϑάνα, παντὸς αἰτία μόρου, 
οὐδὲν δ᾽ Ὀδυσσεὺς οὐδ᾽ ὁ Τυδέως τόκος 

ἔδρασε δράσας" μὴ δόκει λεληϑέναι. 940 

916 φιλάμενος Ο 919 διὰ ῥοὰς] L.Dindorf, διαρροὰς libri 
920 ἐπλάσϑην P | φυλταμίοις C 991 ig hic C 922 ἐξησκημένοι 
LP, mut. in ἐξησκημέναι p 924 xAswó] repudiavit Bothe, proposuit 
Dobree, xsívo libri | ϑρῃκί om. C | κἀτυφλώσαμεν C, κἀκτυφλώσαμεν 
ggp 925 ϑάμυρον mut. in ϑάμυριν p 997 παρϑενείαν Lp, 
παρϑενίαν B*CP | ἧκ᾽ ἐς LP, 59 spatio relicto B?C | εὐύδρους Blaydes 

928 τρέφει P | βρότειον] Elmsley, βροτείαν libri| ἐς χέρα B?C, ἐσχά- 
ραν LP (etiam Christ. pat. 1348 exhibet βροτείαν ἐσχάρανἪ.)Θ 929 δρυ- 
μὼν Β56Ο 932 φιλαρμάτους Badham 938 καὶ] σὺ Kirchhoff 
939 οὐδ 0 CLP, οὐδὲ B? 940 in B? post hunc v. spatium 19 
versuum vacuum a librario relictum est, in C hic versus extremus fol. 
261Y quaternionis (fj est, fol. 262" quat. ἐγ plus quam dimidium paginae, 
spatium 19 versuum, vacuum relictum, in ima pagina 6 tantum versus 
scripti a simih sed alia manu et alio atramento. Ea manus quae 
minio personarum notas abhine scripsit alia est 



PHEOX 4b 

καίτοι πόλιν σὴν σύγγονοι πρεσβεύομεν 

“Μοῦσαι μάλιστα κἀπιχρώμεϑα χϑονί, 

μυστηρίων τὲ τῶν ἀπορρήτων φανὰς 

ἔδειξεν Ὀρφεύς. αὐτανέψιος νεκροῦ 

τοῦδ᾽ ὃν χατακτείνεις σύ Movoaióv τε. σὸν 945 

σεμνὸν πολίτην κἀπὶ πλεῖστον ἄνδρ᾽ ἕνα 

ἐλθόντα, Φοῖβος σύγγονοί τ᾽ ἠσκήσαμεν. 

καὶ τῶνδε μισϑὸν παῖδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἀγκάλαις 

ϑρηνῶ" δοφιστὴν δ᾽ ἄλλον οὐκ ἐπάξομαι. 

ΧΟ. μάτην ἄρ᾽ ἡμᾶς Θρήκιος τροχηλάτης 960 

ἐδέννασ᾽. "Exvog, τῶδε βουλεῦσαι φόνον. 
ΕΚ. ἤδη τάδ᾽ - οὐδὲν μάντεων ἔδει φράσαι 

Ὀδυσσέως τέχναισι τόνδ᾽ ὀλωλότα. 
ἐγὼ δὲ γῆς ἔφεδρον Ελλήνων στρατὸν 

λεύσσων. τί μὴν ἔμελλον οὐ πέμψειν φίλοις 955 

κήρυκας. ἐλϑεῖν κἀπικουρῆσαι χϑονί; 

ἔπεμψ᾽ ὀφείλων δ᾽ ἦλϑε συμπονεῖν ἐμοί. 

οὐ μὴν ϑανόντι γ᾽ οὐδαμῶς συνήδομαι. 

καὶ νῦν ἕτοιμος τῷδε καὶ τεῦξαι τάφον 

καὶ ξυμπυρῶσαι μυρίων πέπλων χλιδήν᾽" 900 
φίλος γὰρ ἐλϑὼν δυστυχῶς ἀπέρχεται. 

MOT. οὐκ εἶσι γαίας ἐς μελάγχιμον πέδον᾽ 
τοσόνδε Νύμφην τὴν ἔνερϑ᾽ αἰτήσομαι. 

τῆς καρποποιοῦ παῖδα Ζήμητρος ϑεᾶς, 

ψυχὴν ἀνεῖναι τοῦδ᾽" ὀφειλέτις δέ μοι 965 

τοὺς Ὀρφέως τιιὥσα φαίνεσϑαι φίλους. 

κἀμοὶ μὲν ὡς ϑανών τε κοὐ λεύσσων φάος 

941 σὰν C 942 κἀπιχρώμεϑα LP, χρώμεϑα B*C 943 φάνας 
B*LP 94 τοῦδ᾽ ὃν wovexvsívsg σύ] Bothe, τοῦδ᾽ οὖν wovowrsiveco 
B*C, τοῦδ᾽ οὔνεκα κτείνασα LP, τοῦδ᾽ ὃν κατέχτανες σύ Paley, τοῦδ᾽ 
ὃν κατέχτεινας σύ Cobet 947 φοῖβον et ἠτήσαμεν C 948 τόνδε 
in τῶνδε corr. p 949 δ΄ delendum videtur 950 τροχηλάτης] 
Valckenaer, στρατηλάτης libri 961 ἔχτωρ LP (o in o mut. p) | φόνων 
mut. in φόνον L, φόνον (o in ras.) P 952 EK. om. B?CL  ἤδειν 
LP | μάντεως LP 955 μὴν] δῆτ᾽ Herwerden | πέμψειν B?Cl, πέμ- 
πειν LP 958 ϑανόντι c C 959 ἑτοίμως DB? 960 συμπυρῶσαι 

LP, ξυμπονῆσαι C 961 ἀποίχεται Vater, ἀπώλετο Kirchhoff, διοίχεται 
Nauck 962 μελάγχιμον B?, μελαγχεῖμον LP, μελάγχειμον C 
965 ὀφειλέτης C et mut. in ὀφειλέτις P 966 ὀρφέας superscr. ὦ C | 
φαίνεται P φαίνεσϑαι p 
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ἔσται τὸ λοιπόν" οὐ γὰρ ἐς ταὐτόν ποτε 

οὔτ᾽ εἶσιν οὔτε μητρὸς ὄψεται δέμας. 
κρυπτὸς δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χϑονὸς 910 

ἀνθϑρωποδαίμων κείσεται βλέπων φάος, 

Βάκχου προφήτης ὥστε Παγγαίου πέτραν 

ὥκησε σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν ϑεός. 

ῥᾷον δὲ πένϑος τῆς ϑαλασσίας ϑεοῦ 
οἴσω ϑανεῖν γὰρ καὶ τὸν ἐκ κείνης χρεῶν. 975 

ϑρήνοις δ᾽ ἀδελφαὶ πρῶτα μὲν σ᾽ ouvioousv, 
ἔπειτ᾽ ᾿4χιλλέα Θέτιδος ἐν πένϑει ποτέ. 
οὐ ῥύσεταί νιν Παλλάς, ἥ σ᾽ ἀπέκτανεν᾽" 1 

τοῖον φαρέτρα /o&(ov σῴξει βέλος. 

ὦ παιδοποιοὶ συμφοραί, πόνοι βροτῶν" 980 
ὡς ὅστις ὑμᾶς μὴ κακῶς λογίζεται, 

ἄπαις διοίσει κοὺ τεκὼν ϑάψει τέκνα. 

ΧΟ. οὗτος μὲν ἤδη μητρὶ κηδεύευιν μέλει" 
σὺ δ᾽ εἴ τι πράσσειν τῶν προκειμένων ϑέλεις, 

Ἕκτορ. πάρεστι᾽ φῶς γὰρ ἡμέρας τόδε. 985 

EK. χωρεῖτε, συμμάχους δ᾽ ὁπλίξεσϑαι τάχος 
ἄνωχϑε πληροῦν τ᾽ αὐχένας ξυνωρίδων. 

πανοὺς δ᾽ ἔχοντας χρὴ μένειν Τυρσηνικῆς 

σάλπιγγος αὐδήν᾽ ὡς ὑπερβαλὼν τάφρον 

τείχη τ᾽ ᾿Αχαιῶν ναυσὶν αἶϑον ἐμβαλεῖν 990 
πέποιϑα Τρωσί 9' ἡμέραν ἐλευϑέραν 

ἀκτῖνα τὴν στείχουσαν ἡλίου φέρειν. 

XO. πείϑου βασιλεῖ" στείχωμεν ὅπλοις 

968 ἐς hic libri 969 ἔτ᾽ εἶσιν οὐδὲ Kirchhoff (ἔτ᾽ εἶσιν iam 
L. Dindorf), fort. οὔτ᾽ εἶμ᾽ ἐγὼ οὔτε 970 τῆς] Musgrave, τῆσδ᾽ libri 

972 ὥστε mut. in ὅστε P 918 àwmxs Blaydes | σεμνὸς] σεπτὸς Christ. 
pat. 1776 974 óGov] Valckenaer, βαιὸν libri et Christ. pat. 1777, 
ubi πένϑος δὲ βαιὸν... κείσϑω exhibetur | ϑαλασσίας B?C, ϑαλασσίου 

LP 975 τὸν ἐκείνης B?C 976 ϑρήνους LP | σ᾽ om. LP 

97" ἀχιλέα B?, ᾿ἀχιλλῆ Hartung 9178 οὐ] xo? Kirchhoff | ἀπέκτεινεν C 
981 ὡς εἴ τις C | καλῶς C 982 ϑάψοι C 983 οὕτως B?C 

986 δ᾽ 8356 9" LP 987 πληροῦν τ᾽ B?OC, πληροῦ v ̂ L, πληροῦτ᾽ P 
988 πανοὺς]} Reiske, πόνους libri 989 ὑπερβαλὼν] Lenting, ózso- 

βάλλων B?LP, ὑπερβάλλον C | τάφρον] Jacobs, στρατὸν libri 
990 αἰϑων᾽ C, αἶϑον (νι ras. ex v vel v corr.) P 991 τρωσὶν ἡμέ- 
ραν P 998 στείχομεν LL, στείχωμεν p 
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δὲ φράξωμεν᾽ τάχα δ᾽ ἂν νίκην 995 
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coniecturas minus probabiles continens. 

Argum. lin. 2 (zeol» τοῖς Bothe 25α. δι᾽ ὅλης τῆς νυκτὸς Kirchhoff 
(01 ὅλης νυκτὸς E. Schwartz), δείλης Nauck 6 “όλωνος .. ὑπακού- 
σαντος E. Schwartz 8.Ὀδυσσέα καὶ {Διομήδην Vater 18 τούτοιν 
Bothe | τούτων δὲ ἐπιφανεὶς ᾿ἡλέξανδρος {μηνυτὴς ) Vater 32 post 
οὕτως lacunam indieat (e. g. τοῦ ἑτέρου προλόγου ἡ ἀρχὴ ἔχει οὕτως) 
E. Schwartz 41 λόγχῃ βιαίᾳ γ᾽ Valckenaer, λόγχης βιαίας Bothe 
42 ἀλγέων ἄκος Kirchhoff 5* δράματος ζὑπόκειται» Nauck 

Rhesi prologum intercidisse putat Musgrave | chorica (1, 4, 7 etc.) 
ducibus hemichoriorum et coryphaeo tribuit R. Arnoldt 18q. 'Exro- 
ofove: τίς Reiske 2 ἄγρυπνος βασιλέως τις ὑπασπιστῶν Bothe . 3 ἢ] 

τίς heiske 4 δέξαι τε, versum post 9 collocans, Nauck | νέαν Dobree | 
δέξαιτ᾽ ἀνδρῶν Blaydes | κληδόνα uó90v 0' Madvig 6 πόλεως Τροίας 
προκάϑηνται, deletis verbis πάσης στρατιᾶς, Bothe 

11 τίς ὅδ᾽ ὦ φίλος εἶ; φϑέγγου τίς ἀνήρ Aldina, τίς ὅδ᾽ ; ἦ φίλος 
εἶ, φϑέγγου, τίς ἀνήρ; Barnes, τίς ὅδ᾽ εἶ; φίλιος, φϑέγγου, τίς ἀνήρ: 
Vater 18 sq. ταῖς ἡμετέραις κοίταις vel τᾶς ἡμετέρας κοίτας Bothe 

14 πελάϑουσ᾽ Heath 16 ϑαρσῶ delet Badham 11 ἐκ vvxvàv 
{σε φοβεῖ; XO. οὐ δή κτὲ. Dindorf | ἐκ νυκτῶν (ἥκει: olim Nauck | 
οὐκέτι] οὔπω Lindemann, οὔτις Badham 175866. μῶν τις λόχος ἢ δόλος 
ἐκ νυχτῶν; X. οὐκέτι. 'E. τί σὺ γὰρ φυλακὰς κτὲ., nisl ante φυλακὰς 
vocabulum exciderit, Hermann, μῶν τις δόλος ἐκ vvxvÀv; X. οὐδείς. 

"E. τί σὺ γὰρ φυλακὰς προλιπὼν (vówroo» κινεῖς wvi. Fix | μῶν τις σὲ 
φοβεῖ λόχος ἔκ νυκτῶν; τί σὺ γὰρ... στρατιάν; τίν᾽ ἔχων νυκχτηγορίαν; 
Nauck 18 φύλακας Blaydes προλιπὼν ἤδη κινεῖς Aldina 

22 πανόπλου Blaydes 25 ὄτρυν᾽ ἔγχος ἀεῖραι Hermann | αἴρειν 
(et 48 ναῶν) Badham (idem proponit Paley 43 πυρσοῖς νεῶν coniciens) 

21 ἁρμοσάτω Musgrave, ἁρμόσατ᾽ ἐν Morstadt 
30 ποῦ σταδίων Musgrave — 31 μοραγοί olim Nauck — 37 φοβῇ] 

copj; Musgrave 

43 διοπετῆῇ Hermann 44 "4yeusuvóvstov Scaliger 48 ἔννυχος 
ἐν Hartung 46 ἔφ᾽ ἱέμενοι Madvig 

51 μή ποτέ τινά μοι μέμψιν olim Hartung | ἐς ἐμὲ] εἴς us Fix 
52 καίπερ] καινὸν Herwerden 55 σαίνει μ᾽] σῆμα δ᾽ Hartung 
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56 εὐτυχοῦντ᾽] fort. εὐθενοῦντ᾽, cfr. 60 58 φύρδην Blomfield 
59 μὴ ξυνέσχον) uot ξυνέσχον Vater, (μὴ $vvécyovó" Hartung), uot 
συνῆλθον Kirchhoff, (μὴ ᾿ξεπαύσανϑ᾽ Rauchenstein), μὴ ᾿φϑόνησαν Her- 
werden, (μὴ συνήγονϑ᾽᾽ ΜΈΡΟΣ μὴ ᾿ξανεῖσαν Heimsoeth, μή μ᾽ ἐπέσχον 
Blaydes | ἥλιον Reiske 

60 disvedis) εὔστοχον νον, 65sq. σοφοί τοι... ἔπεισάν μ᾽ 
Hartung 66 ἔχρησαν Badham, ἐφῆκαν olim Nauck 

13 χλίμακα Blaydes 
82 ἔπεσον] Éroscev F. Gu. Schmidt 88 εὖ ταῦτα πράξας καὶ τὸ 

λοιπὸν εὖ σκόπει Musgrave 85 καὶ delet Barnes 
105 δράστης χερί Hartung, etiam ϑρασὺς χερί F. Gu. Schmidt 

108 καλῶς] καλόν Nauck 
115 τῇδε... πάλιν Valckenaer (mallem δεῦρο... πάλιν) 118 ἢν 

δ᾽, ἄρα Hermann, ἢ ναρὰ olim, postea ἐν νυκτὶ Nauck, πλὴν ἄρα 
F*Gu. Schmidt, ἐνταῦϑα Hannemüller,xcvóro« (vel ἢ ἄνδηρα) M. Schmidt, 
εἴπερ ἄρα Naber, εἴπερ ys vel ἣν ἄρα ys Blaydes εἰ μὴ ἄρα συνϑραύ- 
σαντες Paley, μὴ νύκτεροι ϑραύσαντες olim coniciebam 

129 μαϑόντος Pierson ' 
131 νοεῖν Musgrave 131—136 et 195—200 coryphaeo dat 

R. Arnoldt 133 ἄμεινον) κρεῖσσον Musgrave 134 ταχυβατᾶν 
Hartung 134 sq. πέλας μολεῖν Brunck 136 ἀντίπρωρα τάδε ναυ- 
στάϑμων (deleto vocabulo δαίεται) Hermann | δαίεται)] φλέγει Brunck, 
καίεται Hartung 137 νίκα γ᾽ Lenting 

142 «dv ἴωμεν εἰς λόγους F. Gu. Schmidt | εἴσῃ} οἴσῃ Reiske 
145 ᾽ν νεῶν (et in v. proximo τῇσδ᾽ ἔτ᾽) Hartung 145 sq. προσμίξω 
παρὼν .. τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ᾿Αργείων νεῶν F.Gu. Schmidt 140 τῇσδ᾽ ἔτ᾽ ᾿Αργείων 
στρατόν Bothe, τῆσδε κἀργείων στρατῷ Schumacher 141 νῦν γὰρ οὐ 
φαύλως F. Gu. Schmidt 148 ὅταν] 0c ἂν Nauck 149 οἴπερ εἰσὶν 
ἐν λόγῳ Valckenaer 

150 delet Lachmann. [161 τῆσδε] y ὧδε Valekenaer 10648α. 
κίνδυνον μεϑεὶς ϑέλω κατόπτης Valckenaer 

164 λέγεις cl. Christ. pat. 1620 et 1968 Nauck 165 ἐμὴν τυραν- 
νίδα Nauck 166 πολυόχλου Reiske ! 

170 fort. «oo σπανίξζομεν βίου 175 οὐ μὴν] τί μὴν Herwerden, 
οὐ δὴ Blaydes | οὐ μὴν τὸν Ὀϊλέως γέ μ᾽ ἐξαιτεῖς λαβεῖν Lenting, οὐ 
μὴν τὸν Οἰλέως παῖδά γ᾽ ἐξαιτεῖ λαβεῖν Vater | ἐξαίτει Reiske, quod 
requirit καὶ μὴν pro οὐ μὴν 176 τεϑραμμένων Blaydes 

188 λέγουσ᾽, ὁ πόντιος Hermann 
197 γχϑονὸς ἀεὶ κλέος Musgrave, ὁ πόνος εὐχλεής Hartung 

198 delet Herwerden | μεγάλα κοιράνοισι Vater | μέγα δὲ κοιράνοις σὲ 
γαμβρὸν καλεῖν Musgrave 199 τὰ μὲν ϑεόϑεν Reiske, τὰ μέν σοι 
ϑεόϑεν Brunck | ἐπιδότω Brodeau, ἔπιδ᾽ ὦ Musgrave 

200 τέλεα φαίνεται Brunck et Hermann 201 ἐφεστίους Brodeau 
204 sim εἴ τιν᾽ Pierson, εἴφ᾽ ἥντιν᾽ Herwerden 

217 ὅστε Hermann 219 τε] γε Wilamowitz 
221 post 222 collocat Reiske 224 ϑυβραῖε Scahger 226 o 

δία] ἀπία Musgrave, ὦ ϑεία Morstadt | Οἰνείδα κεφαλᾷ μόλε Hermann 
226 sq. ἐννυχίας ἁγεμὼν χτὲ. Hermann 229sq. ἁγεμὼν σωτήριος 

ἀνέρι πομπεὺς Scaliger | &ysuów . . πομπεύς, συγγενοῦ Reiske 
235 ϑεμέϑλας Reiske | οἰκεῖν Musgrave, ἥκων Burges 286 Φϑιά- 

Euripides, Rhesus. 4 
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δων ἵππων τότ᾽ Lenting | Φϑιάδων ἵππων ἐπὶ δ᾽ ἄντυγα Vater, Φϑιάδων 
δ᾽ ἵππων ἔτ᾽ ἐπ᾽ ἄντυγα Fix, Φϑιάδων ἵππων ἐπί τ᾽ ἄντυγα Hartung 

236 sq. ᾿“σπέτου δ᾽ ἵππων ἐπὶ ἄντυγι βαίη Φϑιάδων πέρσας τὸν Burges 
289 (δεσπότου πεσόντος ᾿ἀχαιῶν ἅρμα H. Stephanus) | δεσπότης Schenkl 

245 οὐ σπάνις Reiske 247 δυσάνιος Musgrave 
250 ἔστι] εὖτε Musgrave 251 ἑνὶ δὲ O.Goram | ϑράσος ἔνι δ᾽ 

&xu& ποτὶ Μυσῶν Hermann, ϑάρσος ἐν αἰχμαῖς ποτε Μυσῶν Bothe, 
ϑάρσος ἔνι ποτ᾽ αἰχμαῖς Μυσῶν L.Dindorf, ϑάρσος αὐχεῖν ποτὶ υσὰν 
Hartung | πόϑι, Μυσῶν Madvig 261 5αα. αἰχμᾷ' ποτε Μυσῶν. ὃς... 
ἀτίξει τιν᾽ ἄνδρ᾽ .. σφαγεὶς οὐτάσει Badham 254 ὁ μονοστιβὴς Her- 
werden 2560 οἶμον ἔχων ἀγρίαν Herwerden | etiam ἐπὶ γᾶς vel ἐπὶ 
γᾷ Dindorf 256sq. ἔχων" ἐπεὶ εὔϑηρος ἕλοι Hermann | γαῖαν ϑηρός] 
χεῖρας Musgrave 259 ἐνέγκοιϑ᾽ Musgrave 

201 ὃς ἐπὶ γαῖαν ἐμὰν Τροΐαν (olim ἐπὶ πόλιν ἐπὶ γᾶν ὃς Tootav) 
Hartung 263 ἦλϑεν Dindorf 267 τελεσφόρους ex cod. Florentifto 
Vossiü Valckenaer 

210 γεγωνεῖν εὐτυχοῦντα ποιμνίων Hartung 214 μάχαν olim 
Vater 216 αἰχμῇ μυρίᾳ Blaydes 211 σύμμαχός τε τῇ σῇ γῇ Aldina, 
unde γῇ vs τῇ σῇ σύμμαχος vel τῇ vs σῇ γῇ σύμμαχος vel σύμμαχός τε 
σῇ χϑονί Canter vel Scaliger vel Duport 

283 χἁμαξιτοῦ Dobree 284 εἰκάσαι δ᾽ ἡμῖν πάρα F. Gu. Schmidt 
289 εὔϑηρον Darnes : 

290 πολλὴν γὰρ ἠχὴν.. ῥέων Musgrave 290 ἔναγχος Reiske, 
ἀν’ ἄγκος Musgrave, ἔναντα Morstadt, ἄνακτας Bothe, ἀπ᾽ ἄκρας olim 
F. Gu. Schmidt, ἐπ᾽ αὐτοὺς vel πρὸς τοὺς Blaydes | προυξερευνητὴς 
Vater, προυξερευνητῶν vel antea στίχων (ordinum) Herwerden | ἐσιδὼν 
δ᾽ ἄναξ, τοὺς προυξερευνητὰς στόλου F.Gu. Schmidt 

801 ἔστην] ἤσϑην Pierson | ἤσϑην ὁρῶν δὴ F. Gu. Schmidt 
304 εὐαυγεστέρων vel εὐαυγέστερον Blaydes 306 ἔλαμπε Γοργὼν ὡς 
(et antea χρυσοκολλήτοις τύποις), lacuna post hune v. significata, olim ̓  
Kirchhoff | versum post 307 collocat (806 πέλτη δ᾽... χρυσοκολλήτοις 
τύποις legens) Hermann 

310 ἄπλατον] ἄφραστον Blaydes 315 (ὑποστὰς sig δόρυ Kayser) 
315 sq. ὃν οὐδ᾽ ὁ Πηλέως ἐκφυγεῖν δυνήσεται (ceteris deletis), nisi 

duobus versibus deletis illorum loco v. 335 ponendus sit, F. Gu. Schraidt 
317 εὖ σταϑῇ τὰ δαιμόνων Rauchenstein, εὖ διδῶσι δαίμονες Tietzel 

322 μὴ ξυνεπόνουν ὁπηνίκ᾽ Herwerden, μὴ ξυνεπόνησαν ἡνίκ᾽ 
Tietzel 3925 κυνηγέτης Elmsley 326 delet Beck 821 ὀρϑῶς" 
ἀτίξεις Naber 327sq. ὀρθῶς ἀπίστοις οὖσιν ἐπιμέμφῃ φίλοις" αἰδοῦ 
δὲ τοὺς «ví. F. Gu. Schmidt 828 δέχου δὲ νῦν Herwerden, αἰδοῦ δὲ 

τοὺς F. Gu. Schmidt 329 Ἴλιον μόνοι Reiske 
333 μισῶ φίλοις ὃς ὕστερον (ὕστερος Blaydes) βοηδρομεῖ Kayser | 

ὕστερος Cobet | βοηδρόμον Valckenaer Post 324 versum excidisse 
olim putabat Paley (traditum ordinem servans et 334sq. nuntio, 336—8 
choro tribuens) 338 αὐτῷ] οὐ τῶν F.Gu. Schmidt, qui 335—8 spurios 
ducit et 329—39 sic disponit: 333. 329. 330—32. 334. 339, in v. 829 

κἀρκοῦμεν scribens 339 σύ y .. καὶ τὸ καίριον Herwerden 
340 οὖν ὅδ᾽ ἀγγέλου λόγῳ Nauck, οὖν ὑπ᾽ ἀγγέλου λόγων Kirchhoff, 

οὖν ὃν ἀγγέλλεις μολεῖν vel οὖν ἑκόντι μοι μολὼν F. Gu. Schmidt 
344 φραστέον γὰρ ὅσον μοι vel σημανῶ γὰρ ὅσον μοι Fritzsche | γὰρ 
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παρ᾽ ὅσον μοι Hermann, πᾶν γὰρ ὅσον μοι Hartung 347 Φρυγίαν] 
φιλίου Aldina, φίλιον Scaliger, φιλίαν anonymus (et Seidler) 

355 σύ uoi] ἥκεις vel σύμμοι olim Nauck 355 sq. Ζεὺς ὡς ἐφά- 
vue οἴκοις Durges 359 Ζῆνά γ᾽ ἰδεῖν πάρεστιν Kirchhoff | πάρεστι 
μέλπειν Musgrave | εἰπεῖν] ἄδειν Bothe, αἰνεῖν Heimsoeth, mallem ἀϑρεῖν 

363 δινοπλανήτοις Musgrave 364 ὑπὸ δεξιοῖς Hermann 366 

᾿Ιλιακῆς ἀπ᾽ ἀκτῆς Blaydes 808 σὺ cg (olim veg) Nauck | od χερὶ καὶ 
δορὶ Morstadt 

311 Πηλείδᾳ antea ex P referebatur, Πηλείδου Badham 313 
σχιστὰν] ξεστὰν Musgrave | ἄντυγα κῶλόν, σφ᾽ ἐρεϑίξων Hartung | βώλοις 
Vater 318 Θρῃκὶ μόρῳ φϑίμενον Morstadt | προφϑίμενον M. Schmidt 

382 πολέμαρχον Musgrave 386 ϑεὸς ὥς heiske 387 χαταπνεῖ 
suspectum habet Nauck ! 

391 ἐχϑρῶν) ἀϑρῶν olim coniciebam 
402 πόλει] πάλαι ex Christ. pat. 1719 τίνας γὰρ οὐκ ἔστειλε κήρυ- 

κας πάλαι; Hartung 

413 ὅτ᾽ οὐδὲν Lenting 415 πίστις] ϑλίφψις Musgrave 418 δε- 
μνίοις, (x κ κ * κοιμώμενοι Σ Hartung post 419 interponit ex Christ. 
pat. 1747 versum οὐδ᾽ ἐν ζαχρύσοις δώμασιν κοιμώμενοι Vater, cfr. 439 

421 σὸν) σοι Vater 425 λύπῃ (vel és) κατ᾽ ἦμαρ Nauck 
499 πορϑμεῦσαι. sunt qui ex 7 recipiant 

431 ἐχεῖτο F. Gu. Schmidt | φόνων Reiske 433 σύμμαχον μο- 
λόντα σοι Bothe 486 Πόντιον Blaydes 488 οὐχ ἃς Reiske, οὐδ᾽ ὡς 
Matthiae | τὰς ἐμὰς] ἑλκύσας Musgrave, ταυσίμας Bothe, τλὰς ἐμὰς 
O. Goram 

441 ἐπιξαρεῖ Blaydes 449 ἄυπνος) ἁπλοΐσιν Toup | οἷα τλὰς 
Musgrave 446 πέττεις Canter 

451 αἰρέτω Matthiae 452 ἐγὼ γὰρ ἔρξω Hermann, ἔγωγ᾽ ἀρήξω 
Kirchhoff, ἔγωγ᾽ ὑπάρξω Kayser 4529 sq. ἐγὼ γὰρ ijo .. πέρσων, 
postea ἐγὼ γὰρ αὐχῶ τοὺς μέγ᾽ ἀνθοῦντας δορὶ πέρσειν Nauck, ἔτ᾽ &o- 
κέσω γὰρ... πέρσας olim coniciebam, ἐγὼ γὰρ ἀρκῶ... πέρσων Holzner 

453 πέρσω τ᾽ Blaydes 484-- 466 et 820—832 coryphaeo dat 
R. Arnoldt ^ 455 εἶ {μολών, ὦ ξένε, κόμπου» μόνον Hermann 451 
Ζεὺς ἐθέλοι τὸν ἀμφὶ Hermann 458 σοῖσι Hermann | λόγοις olim 
Kirchhoff T 

460 οὔτε {τὸ πρὶν Hartung | οὔτε πρίν ποτ᾽ οὔτε νῦν Hermann, 
οὔτε πρὶν o οὔτε νῦν τιν᾽ Kirchhoff 461 σέϑεν)] σοῦ Hartung | πῶς 
γάρ μοι Hermann 464 ἄμαρ Blaydes 406 ἀποινάσαιό {μοι Her- 
mann, ἀποινάσαιό {νιν Paley 407 τοιαῦτ᾽ ἄκη σοι Rauchenstein | 
σοι ^x τῆς Hartung 408 πράξας Barnes 469 ἐπεὶ δ᾽ ἂν Morstadt 

418 ὡς δοκεῖς F. Gu. Schmidt 

492 ἐμπῆξαι δόρυ Kayser, ἀντᾷξαι δόρυ (vel δορί) Ettig 494 
ἔπλευσεν ὡς ἔπλευσεν Naber 497 Αἴας ἐμοῦ Lenting | Αἴας γέ μοι 
μὲν Vater 

500 χεΐς πλεῖστα Blaydes ὅ00 54. etiam ὃς πλεῖστα χώραν εἷς 
ἀνὴρ καϑυβρίσας τήνδ᾽ εἰς Hermann 509 xoxo δὲ Τερμέρῳ Camper 

518 χαταλλίϑητι Nauck | εὐφρόνης, lacuna post hunc v. significata, 
conferens Christ. pat. 1815sq. τανῦν xc«rcvAicünvs' καὶ γὰρ εὐφρόνης 
οὐ βραχὺ παρώχηκεν, ὡς ὁρῶ, μέρος Hartung 

521 ἤν τινος δέῃ Blaydes 523 προταινὶ] πρόταγμα Bothe 
4" 
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525 δέχϑαι] μένειν Dindorf — 527—834 ter (527, 532, 534) binis choreutis 
tribuit Hermann | 527—564 chorica bemichoriis, partes hemichoriorum 
ducibus horum tribuit Τὺ. Arnoldt 528 πρώταν Scaliger 

533 ἔγρεσϑε) ἔλθετε vel ἔγρετε olim Dindorf, £yoso Fix, ἔξιτε 
Hartung (cf. Christ. pat. 1855 ἔγρεσϑ᾽, ἔγρεσϑε: τί γυναῖκες, μέλλετε; | 
ἔξιτ᾽, ἄπιτε βαιὸν ὡς πρὸς τὴν πόλιν), ἥκετε Paley | ἔγρεσϑ'᾽ εἰς φυλακάν 
Matthiae, πρὸς φυλακὴν ἔγρεσϑ'᾽ Bothe 534 λεύσσετ᾽ ἀμήνιδος Har- 
tung | αἴγλαν. (non αἰγλαν:) Lehrs 535 ἀὼς δὴ πέλας, ἄμαρ Sybel, 
ἄμαρ δὴ πέλας, ἀὼς Nauck . 536 etiam xci τίς προδραμὼν Musgrave 

536sq. Τιτοῦς πρόδρομος ὅδε y ἄγγαρος ἀστήρ Burges, καί τις πρὸ 
μολὼν ὅδε γ᾽ εἶσιν ἀστήρ Hermann 537 ὅδε πάρεστιν ἀστήρ Musgrave, 
00' ἐπέσσυτ᾽ ἀστήρ Hartung, fort. ὅδ᾽ ἄνεισιν ἀστήρ 538 πάσης 
στρατιᾶς προκαϑῆσϑαι supplet Vater 539 ΜΜυγδόνος υἱός γε Κόροιβος 
L. Dindorf 

540 Παίων] Moetov Bothe 541 Μυσὸν δ᾽ ἡμεῖς Reiske | post 
ἡμᾶς lacunam olim significabat Kirchhoff ^ 542 πέμπτην φυλακὴν delet 
Hartung 546 καὶ μὴν ἀΐω Σιμόενϑ'᾽ ὡς Flx, x&v' ἠιόνας Σιμόεντος 
O. Goram | &' ὡς Reiske, ἀϊόσι Dobree 546 sq. καὶ μὴν ἀΐω, Σιμόεν- 
τος ἃ πέραν κοίτας Hermann ὕ41 κοίτας] ὄχϑας vel ὄχϑαις Blaydes 

549 (παιδολέτειρ᾽ Blaydes) 

550 etiam μερίμνας Heath 552 ποιμνεῖα Musgrave, ποιμνῇα 
Hermann | νυχτιυϑρόου vel νυχτικρότου Reiske 556 ἀῶ W. Headlam 

559 χρόνιος γὰρ ἄπεστ᾽ (deleto ταρβῶ) L. Dindorf | post 559 lacunam 
significabat Kirchhoff 

560 εἰσπίπτων Heath ^ 560sq. ἀλλ᾽ si (εἰ Aldina) .. διόλωλε τύχᾳ, 
φοβερόν μοι Musgrave 561 διόλωλεν τάχ᾽ ἄν. HMIX. ἦ φοβερόν 
μοι Vater, διόλωλε τάχ᾽ ἂν φοβερόν μοι Matthiae, διόλωλεν; τά γ᾽ ἂν 
εἴη φοβερά μοι Bothe | τάχ᾽] τόδ᾽ Blaydes | τάχ᾽ ἂν δ᾽ sim φανερόν 
(delelo μοι) Hermann, τύχαν οἶμοι φοβερόν olim Nauck | verba εἴη. 
φοβερόν μοι delet W. Headlam 562sqq. αὐδῶ “υκίους κινεῖν φυλα- 
xi, βάντας, «Ajoov κατὰ μοῖραν Hartung —— 565 αἰανὴς ψόφος Scaliger, 
ὡς καινὸς φόφος Duport δθὅ 5ᾳ. ἢ κενὸς ψοφεῖ | φόβος δι᾿ vov; 

Nauck 566 τινὰ] κενὸν vel ἡμῖν Reiske 568 σιδηροῦν Musgrave, 
σίδηρον Paley, fort. σιδηρᾶ 

571 τοι πᾶν Musgrave . 574 ἐρήμας Blaydes — 576 delet Kirch- 
hoff 57" λοχῶν olim Nauck, mallem λόχον | ποῖ olim Kirchhoff 
579 δρᾶσαι γὰρ vel γαυρὸς γὰρ vel δράστης γὰρ Musgrave 

590 δράσαντα Reiske 591 πῶς οὐδὲν εἶπας Kayser, πῶς οὐ 
ós0gexóv  Herwerden 94 πιϑοῦ Bothe δ9ῦ ποῖ δὴ ᾿λιτόντε Reiske, 
ποῖ δῆτ᾽ ἰόντες vel τί δὴ ϑέλοντες Nauck, ποῖ δὴ ᾿πιόντες Heimsoeth | 
ποῖ δὴ λιπόντες απ * | * * * Τρωικῶν ἐκ τάξεων Kirchhoff ὅ99 Τροίαν 
Valckenaer | φαύλῳ στόλῳ Nauck, φαύλοις ὅπλοις F. Gu. Schmidt, φαύλῳ 
στρατῷ Blaydes 

619 πόϑ'᾽ ἐντέταλται Musgrave (mallem ποῦ καὶ τέτακται), καὶ 
πόϑι, τέταχται Blaydes 615 ἕως αὖ olim Hermann 61 sq. δια- 
πρεπεῖς δ᾽ ἐν... στίλβουσιν ὥστε Hartung 

622 χτεῖνε τὸν Θρῃκῶν ἀγόν PF. Gu. Schmidt 623 πάρες σφε 
Dobree 626 γρῆν Lenting 627 ὑμᾶς Musgrave 

630 4I.] Oz. Lachmann 633 (οὐκ οὖν ὑπάρχειν τόνδε, κατϑα- 
νεῖν δὲ χρή; Scaliger) | ὑπάρχει τόνδε δὴ καταχτανεῖν vel σφ᾽ ὑπάρχει 
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τοῦδε κατϑανεῖν χερί F. Gu, Schmidt | τοῦδε Hartung | κακτανόντα olim 
Nauck, κατακανόντα Naber — 636 οἷσπερ Vater ^ 639 σαϑροῖς λόγοισι 
σαϑρὸν F. Gu. Schmidt | 

640 καὶ ταῦτά γ᾽ ὑμῖν εἶπον Fix 640 sq. delet Herwerden 
641 λόγου] uóyov olim Musgrave 644 ἡμῶν Blaydes 647 πόλεμος] 
πόνος ὅδ᾽ F. Gu. Schmidt 648 ἐπαινῶ δ᾽] ἐπαμυνῶ δ᾽ F. Gu. Schmidt, 
ἀρήξω τ᾽ vel ποιήσω τ᾿ Blaydes 

652 delet Lachmann 654 μέγιστόν τ᾽ Reiske 659 ὃ δ᾽ olg 
ἰδὼν Vater | μολόντας] ποῖ ᾽βῆσαν Herwerden, τὸν ἀριϑμὸν Blaydes 

000 5. delet Herwerden 668 &vrà] ἐπαινῶ Blaydes | ἄγραν 
Δηρωμένους (vel ἠγρευμένους) Reiske, ἄγαν γ᾽ (vel ἄγαν) ὁρμωμένους 
Valekenaer, ἄγαν γαυρουμένους Orelli 

671 ἵπποι δ᾽ Blaydes 672 ἡμᾶς Aldina 673 fort. φυγεῖν 
615 ξα ἔα] ὦ ἃ olim Dindorf ^ 675—691 chorica quindecim choreutis 
distribuit R. Arnoldt 619 χλῶπες si τινες Blaydes | καίνουσι Nauck 

681 ναὶ τούσδ᾽ Blaydes | τούσδ᾽ ἐγὼ καὶ τούσδ᾽ ἔμαρψα Musgrave, 
τούσδ᾽ ἔχω. Κἀγὼ δ᾽ ἔμαρψα Hermann, HM. B. τόνδ᾽ ἔχω. HM. A. καὶ 
τόνδ᾽ ἔιαρψα Dindorf 082 πόϑεν δὲ βὰς ποδαπὸς εἶ Vater, πόϑεν 
ἔβας; τίς ποδαπὸς si; verbis τίς ὁ λόχος deletis Hartung, πόϑεν δ᾽ ἔβης 
σύ; ποδαπὸς εἶ Kirchhoff 683 εἰδέναι σ᾽ οὐ χρή Heath, οὔ σε χρῆν 
δῦναι Ahrens | HM. ϑανῇ τἄρ᾽ Kirchhoff σήμερον metrici supplementum 
esse ratus, ϑανεῖ τἄρ᾽, ὅστις εἶ Herwerden | fort. ϑανῇ δὲ δρῶν κακῶς 
αὐθημερόν (ϑανεῖ γὰρ αὐτόϑεν olim coniciebam) | verba ϑανεῖ... κακῶς 
alteri hemichorio tribuit Matthiae | versum delet Dindorf 685 ἴστω, 
ϑάρσει Aem. Portus, ἴσϑι, ϑάρσει Heath | ioy' ἄρασσε πᾶς τις, ἴϑι, παῖε 
παῖε πᾶς τις αὖ Reiske, Oz. οἶσϑ᾽ 0 δρασείεις; XO. πέλας ἴϑι, παῖε 

παῖε πᾶς ἀνήρ Musgrave, Oz. ἴσχε, ϑάρσει πᾶς. HM. πέλας ἴϑι. παῖε 
παῖε πᾶς τις ἄν Matthiae, Oz. ἴσχε. ΧΟ. ϑάρσει. πέλας UO". OA. οὔπω. 
ΧΟ. παῖε παῖε πᾶς. τίς εἶ Hermann, ΟΖ. ἀλλὰ ϑάρσει. πέλας ἴθ᾽, ἴστω. 
HM. B. παῖε παῖε παῖε πᾶς Dindorf, ΟΖ. ἴστε δὴ (vel vvv) ϑρασεῖς --- 
ΗΜ. πέλας ἴϑι. HM. παῖε παῖε πᾶς ἁνήρ vel OZ. ἴστε ϑάρσει πέλας 
ἰόντες --- HM. παῖε παῖε πᾶς ἀνήρ Vater, OZ. ἴσχε, ϑάρσει. HM. α΄. 
πᾶς πέλας ἴϑι. HM. β΄. παῖε παῖε πᾶς ἀνήρ Hartung, ἱστορῶ. OZ. ϑάῤ- 
cst, πέλας ἴϑι. ΧΟ. παῖε παῖε παῖε. πᾶς, hoc versu post 686 transposito, 
Badham | ἴϑι πέλας τις F. Heinisch | παῖε πᾶς τις οὖν Heath ^ 685sQq. 
XO. πέλας i97. ΟΖ. ἴστω. ΧΟ. παῖε, παῖε πᾶς. Ol. τί δ᾽ οὖν; ἦ σὺ 
δὴ Pcov κατέχτας; XO. ἀλλὰ τὸν κτενοῦντά ys Fix, H M. ἱστορῶ" ϑάρ- 
cs" πέλας ἴϑι᾽ παῖε. ΟΖ. τὸν κτενοῦντα σέ (ceteris deletis) olim coni- 
ciebam, fort. Ozf. οὐκ ἐρῶ, ϑάρσει. ΧΟ. πέλας ἴϑι. παῖε Oz. τὸν κτε- 
νοῦντα σέ. ΧΟ. οὐ σύ που Pijcov κατέχτας; παῖε παῖε παῖε πᾶς 686 ΟΖ. 
ἢ σὺ δὴ Picóv γ᾽ ἀταχτεῖς; ΧΟ. ἀλλὰ τὸν κτανοῦντα σύ Musgrave, ἦ 
σὺ δὴ Ῥήσου;: ΟΖ. κατέκτας. HM. ἀλλὰ τὸν κτενοῦντα σέ Hermann, OZ. 
μὴ σὺ δὴ ἹῬῆσον καταχτάς, ἀλλὰ τὸν κτενοῦντα σέ Bothe, ΟΖ. ἦ σὺ δὴ 
ἹῬῆσον κτενεῖς; HM. οὐκ, ἀλλὰ τὸν κτενοῦντ᾽ ἐμέ (olim ΟΖ. ἦ σὺ δὴ 
ἹῬῆσον κατέχτας; ΧΟ. βάλλε τὸν κτενοῦντά σε) Hartung, OA. ἦ σύ που 
ἱΡῆσον κατεῖδες. HM. μἀλλὰ τὸν κτενοῦντα σέ Dindorf | 'Pijcog Kirchhoff 

θ81 vic] ἴσχ᾽ Dindorf | μὴ ϑενεῖς ; Hermanu 689 κατειδόμην Dindorf 

691 ἐννύχῳ φόβῳ olim Nauck 692—727 chorica hemichoriis, 
partes hemichoriorum ducibus horum tribuit R. Arnoldt 693 τίς δὲ 
μέγα Hartung 695 πόϑ᾽ οὖν Herwerden 
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100 fort. παράλιον 701 ἢ νησιώτης ἁρπαγαῖς κτᾶται βίον; Her- 
werden 102 τίς ἦν, πόϑεν ἢ ποίας (vel τίνος) πάτρας Matthiae, τίς 
ἦν ἢ πόϑεν; ποίας δὴ (malim £x) πάτρας; Kirchhoff, τίς ἦν ποτ᾽, ἐκ 
ποίας πάτρας Blaydes 108 ποῖον δ᾽ εὔχεται Porson, ποῖον 00. εὔχεται 
Kirchhoff | ποίῳ δ᾽ εὔχεται τῶν ὑπάτων 9:0; Herwerden 104 ἡ δῆνος. 
Reiske τοῦ τί μήν;) δοκεῖ Nauck (δοκῶ praeferrem) 106 (οὔ delet 
Blaydes) 108 τίς: ἀλκὴν τίν᾽ Hermann, παλαιστὴν τίν᾽ F. Gu. Schmidt 

119 ῥακοδέτῳ Blaydes 715 τις] ὡς Blaydes 
120 ,,haec verba corrupta esse sententia docet Kirchhoff ^ 725 τί 

ϑράσσῃ Beck, τί δράσας Wilamowitz 128. ἰώ, δαίμονος τύχα βαρεῖα᾽ 
φεῦ" &, σῖγα πᾶς Morstadt | φεῦ (£c τίς ἔρχεται: Hartung 

180 ἀβρίξ Ἡ. Stephanus, etiam ὕφησο Reiske | ὕφεισον" ὡς ἐς 
βόλον ἴσως τις ἔρχεται Vater 181 ἰώ, συμφορὰ βαρεῖα συμμάχων. 
Τίς ὁ στένων; Morstadt | Θρῃκὶ συμμάχῳ Porson 133 sq. δυστήνω .. 
ἐσιδόντ᾽ Kayser 134 ἐσιδών] σύ γ᾽ ἰδών Kirchhoff, εἰδώς olim Nauck 

79 γιγνώσκω "9^ ὕλως Blaydes — 738 Τροϊκῶν Hartung, Τροΐων Paley 
740 delet, eo loco & & & & interponens (quia H & & & post 741 

exhibet), Vater 141 (διέπω Blaydes) 146 fort. τοῦδ᾽ ἰύξοντος κλύω 
14" ante hune versum intercidisse versum (— 788) putat, post 741 

ὦ ἃ ἃ ἃ recipiens (cfr. ad v. 740) Paley 
750 verba οἷα μ᾽ ὀδύνη duplicat Hartung 752 γὰρ ἀβούλως 

ἀκλεῶς τε ϑανεῖν nescio quis 159 τῷ φϑίνοντι Herwerden 
762 "Exrooog χεὶρ ηὔνασε Blaydes 165 φυλακαῖσι] qoovocict 

Nauck 766 τ΄] δ᾽ Blaydes 
116 ἤὔσα Herwerden 778 ἐγὼ τῶν πλείονα Hartung, (ἐγὼ αὐτῶν 

πλείονα Rauchenstein) 
781 ἵπποις Reiske, fort. ἵππων “188 ἐπεμβεβῶτ᾽ ἐς Reiske 
190 πάρα σφαγαῖς Hermann, κατασφαγαῖς Kayser 1908q. ϑερ- 

μὸς δὲ δυσϑνητοῦντος ὥστε δεσπότου βάλλει us χρουνὸς αἵματος νεοσφα- 
γοῦς Nauck, malim ϑερμὸς δὲ κρουνὸς αἵματος νεοσφαγὴς βαίνει us 
δυσϑνητοῦντος ὥστε δεσπότου, sed fort. ϑερμὸς δὲ κρουνὸς αἵματος βαίνει, 
νέου (ceteris deletis) 193 καὶ ϑηρώμενον) fort. κἀξορμώμενον 
194 παίει] νύσσει ex Christ. pat. 1. supra 1. Lenting | παίει πάρος νείαι- 
ραν Scaliger | νεῖραν ἐς πλευρὰ vel νεῖραν ἔμ πλευροῦ Vater, νεῖραν ἐς 
πλευροῦ Hartung 1795 ἀνὴρ ἀλμαῖος ex Christ. pat. 1214: Lenting 

805 (μηδὲν δοιάξου vel μηδ᾽ ἐνδοιάξου Valckenaer) | μηδὲν δυσοί- 
£ov: πολέμιοι δρῶσιν τάδε Lenting | μὴ δεννάσῃς οὐ Jevons, μηδὲν δύσοιξε 
Blaydes ^ 806 Ἕχτωρ δ᾽ ὅδ᾽ αὐτὸς Kirchhoff ^ 808 ὦ] οἱ Nauck 

811 στρατόπεδον συνήκατε vel στρατόπεδα ξυνήκατε ex Christ. pat. 
2308 xo)v εἰσιόντας πρὸς τάφον συνήκατε Nauck | ἐξαπεώσατε Paley 
ἐξεώσατε Herwerden, ἐξηκούσατε F. Gu. Schmidt, ἐξεδείξατε Blaydes 
817 χκαρανιστὴρ Blaydes 

821 ante ὦ add. ἀγὼν ed. Hervag. altera | μέγας ἐμοὶ μέγας ( ϑεό- 
ϑὲν ὅδε κλύδων» (et 899 ἔμολεν) Hermann | μέγας {μοι ὅδ᾽ ἀγών» 
Lindemann | μέγα σύ μοι μέγ᾽ ὦ olim Nauck | μέγα γέ σοι μέγ᾽, ὦ πολίο- 
χοι, κράτος Kirchhoff | μετὰ σὲ μὴ μετὰ σ᾽, ὦ Verrall | ὦ eicit Vater 
821 5ᾳ. μέγα κακόν, μέγ᾽ ὦ... τότ᾽ ἄρ᾽ ἔμολεν Hartung, μέγας ἀγὼν 
μέγας, πολίοχον .. τότ᾽ ἄρ᾽ ἔμολεν vel μέγας ἐμοὶ μέγας, πολίοχον. 
τότ᾽ ἄρ᾽ ἔμολες Paley 824 ναυσὶ πυραῖϑον "Aoyog Hermann, ναυσὶ 
πύρ᾽ αἴϑειν "4gyog Martung, ναυσὶ λόχον πυραίϑειν Dindorf (et 458 
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σοῖσι λόγοισιν εἴργειν), ναυσὶ στρατὸν πύρ᾽ αἴϑειν J. H. H. Schmidt 
826 οὔτ᾽ ἔβρισ᾽ οὔτ᾽ ἐκοίμισ᾽ cl. Christ. pat. 1853 et 2332 Vater | οὐ 
κατεχοίμισ᾽ Badham | οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἔβρισ᾽ Kirchhoff | ἔβριξεν Ald. 827 sq. 
μὴ κότον ὦναξ uot (ἀφῇς vel) ἐφῇς (et 462 ᾿Αἀχιλλεὺς) Vater, μὴ κότον, 
ὧναξ, ἀναϑῇς Hartung 828 ὦναξ, τόδε ϑῇς Hermann 829 ἐγὼ 
τῶνδέ ys πάντων Hartung, πάντων (ὧν ἐπίμομφος) Lindemann (ἔγωγε 
eiecit Hermann), πάντων πάντῃ ἔγωγε Nauck 884 πλέκων δόλους 
Nauck 835 δεξαίμεϑα)] μεμψαίμεθα Seager 836 delet Nauck | 
παϑόντες H. Stephanus 837 ys] γὰρ Hermann | μακροῦ δεῖ σοί γε 
καὶ Reiske 839sq. verba ὧν... φονεύεις delet Herwerden 

843 μὴ γὰρ ἔτι Reiske 844 τίς δ᾽] τίς ἂν Nauck 845 TA9" 
ἄν Beck 847 sq. σύμμαχον τὸν σὸν μολόντων Bothe 848 ὡς λέγεις 
σὺ πολεμίων Blaydes 849 δὲ κατατετρώμεϑ᾽ Herwerden, δὲ δὴ (vel 
δέ τοι) τετρώμεϑ'᾽ vel δὲ κατατετρίμμεϑ᾽ Blaydes 

853 'Pgcov Toup | ἐξεῦρ᾽ àv Lenting 853sq. verba εἰ wj .. 
κτανοῦσιν delet Nauck 854 roig ϑενοῦσιν M.Schmidt| o? οὐδ᾽ Her- 
mann 855 ἀλλὰ μηχαναὶ τάδε Musgrave, ἀλλ᾽ ἀμήχανον τόδε Kirch- 
hotf 859 δ᾽ ἄρ᾽ ἀρχώμεσϑα Nauck 859 sq. μή μ᾽ ἔρως ἔχει .. 
qíAove; Jevons 862 "4oysíov μόνος Kirchhoff 865 χρόνιος γὰρ 
ἤδη vel ὡς χρόνιος ἤδη Nauck, fort. χρόνον δὲ δαρὸν 

870 μὴ νύσσ᾽ " ἅλις... ἄχος Musgrave | ὄχλος] ἅλις olim Nauck 
872 οἶκος] μυχὸς Nauck 814 λήξεις Vater 878 οὕτως δ᾽ Reiske, 
οὕτως 9' Valckenaer 

883 κατάγει Musgrave 884 ἕτερόν τι Valckenaer, ἄλλῳ τι Bothe, 
ὦμός, τί F. Gu. Schmidt | (ἄλλο τι φιτύων Heath,) ἄλλο τι φιτύσας Mor- 
stadt 886 £« ξα. ὦ ὦ] fort. ἃ &, ὦ ὦ 887 verba νεκρὸν £v χειροῖν 
delet Vater 888 πέμπει] πενϑεῖ Valckenaer, ctos; Nauck, fort. πάλλει 

889 πῆμα] δεῖμα vel σῆμα Reiske, ϑαῦμα olim coniciebam 
893 ὅν mo9^] fort. ὧν £9". 898 ποτὶ γᾶν Hermann 899 ἢ] 

delet Hermann, ὡς vel καὶ proponit Blaydes 
900 ἀπὸ. μεμψαμένας Reiske, ἀπὸ uiv φαμένας Dindorf, mallem 

ἀπὸ μὴ φαμένας 901 ἀπαντομένου δὲ πατρὸς Musgrave | ἀπό τ᾽ Her- 
mann, ἅμα δ᾽ Herwerden | ἀπὸ δ᾽ αὖ φαμένου Blaydes 908 φιλία 
delet Nauck 904 sq. etiam κοινωνίᾳ ἔχοντι λύπην Kirchhoff 905 
λύπη olim Nauck 

910 ἅ τ᾽ ἀνδρὸς προλιποῦσα δόμον Morstadt, & τε, προλιποῦσα 
δόμον Hermann, σύν 9^ ἃ προλιποῦσα δόμον Hartung, & δ᾽ Ἑλένα προ- 
λιποῦσα πόσιν Blaydes 911sq. Φρυγίων λεχέων ἃ ᾿πλεῦσε πλαϑεῖσ᾽, 
ἀπὸ δ᾽ ὥλεσε μὲν σὲ καὶ τὰ Τροίας H. Henning 912 ὑπ᾽ delet Heath | 
ὑπ᾽ Ἴλιον Morstadt | ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ ὥλεσε μέν os Τροίᾳ Bothe, ὑπό τ᾽ (δ᾽ 
Lenting) ᾿Ιλίῳ ὥλεσέν σέ τ᾽ οἰκτρῶς Vater, διώλεσε μὲν σὲ καὶ τὰ Τροίας 
F. Heinisch, ὑπὸ δ᾽ ᾿Ιλίου ὥλεσέν os πύργοις Paley | Τροίᾳ vel Τροία 
pro χατὰ Τροίας Musgrave 912sq. ὑπό τ᾽ ᾿Ιλίῳ ὥλεσε μὲν τὰ Τροίας 
φίλτατα Hermann, ὑπὸ δ᾽ ᾿Ιλίῳ ὥλεσεν τὰ Τροίας φίλτατα Dindorf 
918 μυριάδας τε, πόλεις Ó  DBadham 914 ἀνδρῶν delet Nauck 

922 ἐξηρτυμέναι Vater 924 δεινῷ σοφιστῇ Valckenaer, χαύνῳ 
(vel χενῷ vel καινῷ) σοφιστῇ Musgrave 925 fort. ἐδένναξεν 927 
ἧκ᾽ ἐς] ἦλϑον Blaydes 

931 ἀνάκτων Nauck 936 ἥ vs μυρία γερουσία Aldina | fort. 
μυρίοι 938 σὺ δὲ τοῦδ᾽ Οονοὺ | παντὸς εἶ σύ γ᾽ αἰτίας Blaydes 
939 sq. (οὐδὲν. ἔδρασε) δρῶσα μὴ δόκει Lenting 
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940 ἔδρας ἔδρας γάρ Reiske, ἔδρασ᾽ : ἔδρασας Heath, ἔδρας ἔδρας 
σύ Hartung, cfr. Christ. pat. 1411 | δράσας] τούτων Dindorf | versum 
spurium esse putat Beck 943 τε] δὲ Blaydes | φανὰς] τέλη idem 
944 χατέδειξεν Blaydes 945 τοῦδ᾽ ὃν γελᾷς χτείνασα heiske, (τοῦδ᾽ 
ὃν νῦν ἔχτεινας σύ Heath) | τε] δὲ Blaydes 946 sq. κἀρεταῖσιν ἄνδρ᾽ 
ἄγαν ἀνϑοῦντα (vel θάλλοντα) F. Gu. Schmidt 947 ἐλϑόντα σοφίας 
κἀρετῆς (vel συγγόνους τ᾽) ἐτίσαμεν Blaydes 949 ἐπάξομεν Paley 

950 Θρήκιος διφρηλάτης vel Θρῃκὸς ἁρματηλάτης Aemilius Portus, 
Θρῃκχὸς ἀστραβηλάτης olim Vater, Θρήκιος ξευγηλάτης Cobet ^ 957 post 
ὀφείλων duo hemistichia periisse putat Herwerden 958 ἐφήδομαι, 
Valckenaer 

960 fort. μυρίαν 961 κατέρχεται Lenting 969 οὔτ᾽ εἶμ᾽, 00 
οὔτε Burges, ξύνεισιν οὐδὲ Cobet 

912 ὅς ys Matthiae, ὥς, ὃς Madvig, ὧδε Heimsoeth | ὡς τὸ Παάγ- 
γαιον λέπας, nisl v. 9172 56. spurii sint, Herwerden 974 βαιοῦ Reiske, 
μεῖον Nauck 915 (ᾷσω Barnes) 977 Θέτιδος qv ϑάνῃ ποτέ F. Gu. 
Schmidt 978 ἀπέκτονε Pierson 

980 sq. συμφοραί, κακοὶ πόνοι .. ὑμᾶς εὖ λογίξεται βροτῶν F. Gu. 
Schmidt 981 ὥσϑ᾽ ὅστις ὑμῶν Cobet 982 διοίσει] διάξει Blaydes | 
μὴ τεκὼν ϑάψῃ τέκνα F. Gu. Schmidt 988 τούτῳ μὲν Blaydes 
986 (τάχιστ᾽ Hartung) 98" πληροῦν τ᾽ ἄντυγας vel κλῃδοῦν τ᾽ αὐχέ- 
νας Musgrave 989 ,aut pro στρατὸν legendum τάφρον aut versum 
unum excidisse statuendum est' Kirchhoff 

995 νικᾶν olim Nauck 
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Addenda et Corrigenda 

ad I 1 (Medeam) 

p. IX lin. 8 post ,in Baechis* exciderunt verba ,,et in Troadibus quae fabula deest in L* 
v. 5 pro ,δέρος L' lege ,δέρος S" 18 εὐνάξεται] συξεύγνυται, 25 χρόνον] βίον Blaydes 30 δέρην in ras. P! 39 ἐγώδα γάρ (vel δέ) σφε Blaydes 49 οἰκούρημα iam Wakefield 51 αὐτὴ] οὕτω 51 μοὐσῆλϑε 58 λέξαι] δεῖξαι 68 πεσσοὺς}] ϑώκους ex Christ. pat. 1181 (debebat Odxovc) 78 προσάψομεν Blaydes 89 γὰρ εἴη A. Roemer 92 ἤδη] vov δὴ 99 χολὴν 
106 ἀρχῆς] ἀρ’ ἦν (vel fov) Blaydes 123sq. o? μὴν μεγάλως ὀχυρῶς γ᾽ (vel à") Michelangeli 19 sq. πρῶτον ἐπαινεῖν... χρῆσϑαι δὲ 128 οὐδὲν κέρδος ϑνατοῖςιν ἔχει (vel ἔχει τοῖς ϑνητοῖς) Blaydes 131—138, 148—154, 155—159, 173—179, 180—183 singulis choreutis, 204sqq. choro tribuit O. Hense, 131—138 coryphaeo, 148 sqq., 173 sqq. ducibus hemichoriorum, 204 sqq. choro dat R. Arnoldt 135 ἐπαμφι- πύλου Michelangeli | ἔτ᾽ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάϑρου F. Allen | ἀμφι- ϑύρου Blaydes | in append. lege ,£x' ἀμφιπύλου γὰρ ὁρῶ μελάϑρου σ᾽ ἐγώ F. Leo* 138 φίλον τέτυπται (vel πέφανται vel μάλ᾽ ἐστι vel μάλιστα) Blaydes 144 κεφαλῆς ΒΡ 160 μέλπει νῦν δή vel δέσποιν ἀχεῖ 160 ὦ Ζεῦ xci (vel ὦ Ζηνὸς) Θέμι Blaydes 182 καὶ] ναὶ Michelangeli 183 σπεύσασ᾽ ἴθι πρὶν κακῶσαι τοὺς ἔσω Michelangeli 186 (τήνδε σοι οἴσω) 198 ἀκοάς] χάριτας 195 στυγερὰς ve] στυγνὰς 

206 τὸν οὗ λέχους 211 ἁλμυροῦ 212 Πόντου κλῇδ᾽ ἀπέρατον Blaydes 215 μέμψησϑ᾽ S, μέμψοισϑ᾽ p 216 σεμνοὺς χλύοντας Ph. Keiper 211 τοὺς δ᾽ αὖ ϑυραίους (vel potius κρυφαίους) 220 σπλάγχνα γ᾽ 281 φῦλον ἀϑλιώτατον olim, nunc ἀϑλιώταται πολύ Blaydes 252 ἁὐτὸς p 219 εὐπροσιτέος Hartung 281 τῆσδ᾽ ἀποστέλλεις χϑονός Blaydes 284 συμβάλλεται δ᾽ ἐς δεῖμα πολλά μοι τόδε Herwerden | τοῦτ᾽ ἐς δεῖμά μοι vel ταῦτ᾽ ἐς δείματα vel τοῦτο δεικνύναι, 298 σκαιοῖσι γάρ τοι πάντα 299 ἀγρεῖος Blaydes 309—11 delet J. Jessen 320 σοφός] σφοδρός F. Gu. Schmidt, χόλος Gomperz 334 πόνων] νέων F. Gu. Schmidt 376—85 delet J. Jessen 9171 ὁποίαν 382 δόμους] νόμους Blaydes 384 τὴν ϑήλειαν Fr. Vogel 393 χὴν 394 τόλμης τ᾽ εἶμι δὴ πρὸς τοὔσχατον 424 οὔτι γὰρ ἁμετέρᾳ 480 8η. τὰς ἀνάνδρους κοίτας . . λέκτρων Blaydes 469 φίλος Lacon 470 ἔναντα προσβλέπειν 489 καιγώ v 490 φεῦ δεξιᾶς τῆσδ᾽ 498 δ᾽] 9" Blaydes 
900 δοκοῦσα μηδὲν Seager 503 xoi] σὴν Weil 504 sq. καλῶς 
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γὰρ ἂν δέξαιντό w vel καλῶς γέ uw ἂν δέξαιντ᾽ ἂν ὅ82 αὐτὸ ϑήσο- 
μαι] ἀνταμείψομαι 543 μέλη 560 σπανίξοιμέν τι 562 ἀξίους 
Blaydes 566 μέλλουσιν etiam p 515 οὕτως (vel οὕτω δ᾽) àv 

606 μῶν γαμουμένη προδοῦσά σε; 608 σοῖς γ᾽ ἀραῖος οὖσα δια- 
μενῶ 617 μηδ᾽ ἡμῖν τι δῷς 649 ἁμέραν πρίν γ᾽ ἐξανύσαι, τάνδ᾽ 

666 ἐπεστράφης vel ἐπιστρέφει, 674 Φοῖβος ἔλαχέ σοι Blaydes 
684 παῖςχα P 

703 (μὲν τὰν ἦν) 738 φίλος] πιστὸς Blaydes ^ 538sq. κἀπικη- 
ουκεύμασι (τί γάρ:) πίϑοιο G. N. Busch 189 οὐκ ἂν] αὐτῶν 744 
ἔχοντι Blaydes — 767 δ᾽ ante Matthiaeum delevit Lenting 1787 κῆνπερ 

189 τοίοις σφξ 793 οὔ νιν ἔστιν ὕστις 

805 παῖδας ὡς vel τέκν᾽ ἐπεὶ 814 σοὶ δὲ] σὲ δέ γε 815 πά- 

σχουσιν vel οὐ πάσχεις γάρ 885.:1}} ὃ: 837 ἀρυσσαμέναν 889 
ἁδυπνόους 848 τᾶς σοφίας 856 ἢ φρενὸς] ἐς φόνον 857 χειρὸς 
ἔσω σέϑεν 861 μοῖραν] ξόαν (ζωὰν). vel βίον 862 σχήσεις ποτέ; 
μῶν δύνασαι, 818 φυτεύσων 898 μετέστημεν χόλου 

901 &o' οὐ, τέκν 906 x&uoí γ᾽ ἀπ᾽ 912 δὲ] τὲ ..915 ΤΕ ΞΡ 
ται Blaydes 924 delebat iam Lenting 926 εὖ γὰρ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δήσω πότμον 921 οὐδὲ 941 οὐκ οἶδα σ᾽ si πείδω τι 9718 ἐκείνῃ 

011. δ᾽). δ΄ 980 δ᾽] τ᾽ 998 βιοτᾶς 995 (μοῖραν σὰν ὡς 
δακρύω vel μοίρας ἅτις μένει, cs) 

1011 οὐδὲ μέμφομαι, 1012 κατηφὲς ὄμμα σου Ócxovooosi; vel 
κατηφὲς ὄμμα δακρῦόν τ᾽ ἔχεις 1018 πολλή ᾿στ᾽ 1015 ϑανεῖ voL 
1025 χἀσιδεῖν 1032 καὶ μὴν 1037 ἀλγεινόν 9' ἅμα 1040 ὄμμα- 
σιν φίλοις 1062 μαλϑακοὺς λόγους ἐμέ (vel οὕτω λόγουξ) 1055 δ᾽ 
οὐ καταμβλυνῶ (vel οὐκ ἀπαμβλυνῶ) Blaydes 1058 ἦ ̓ κεῖ us9" Weil 

1064 πέπρωται] δέδοκται Blaydes ^ 1066 οἶδ᾽ ὅτι Schaefer 1014 
προσπτυχή 1075 9^] δ᾽ Blaydes 1081—1115 coryphaeo tribuit 
R. Arnoldt 1087 παῦρον δὲ γένος σοφὸν 1091 (λέκτρου ἄπειροι) 

1102 97] δ᾽ 1104 μοχϑοῦσι τάδ᾽ 1106 ἕν δ᾽ ἔτι πάντων 
1101 ἤδη γὰρ 1108 σώματα τέκνων τ᾽ ἤλυϑ' ἐς ἥβην Blaydes 
1112 ὡς οὐ λύει Bersanetti 1124 τῆσδε πέπραλχται vel τῆσδέ γ᾽ εἴρ- 
γασται, 1141 ἐκύνει 1159 ἀμπίσχεται Blaydes, fort. ἠμπείχετο 
1169 χωρεῖ] πίτνει Blaydes 1170 ἐμπίτνουσα vel χαμαὶ πίτνειν 
1114 v' ἄπο] τέ νιν 1175 (στρεφούσας) 1181 δ᾽ ἂν ἄσσων (vel 
cioov) vel δὲ νωμῶν» 1182 ἂν ἥψατο Blaydes 1184 1l. τῇ pro 227 

1185 ἐπεστρατεύσατο 1198 χρυσὸς] κρατὸς 1194 ἔκαυσε (vel 
ἔφλεξε) μᾶλλον, δὶς τόσῳ ᾿ξελάμπετο 

1201 γνάϑοις 1916 εἰ δέ τις βίᾳ σφ᾽ ἄγοι 1221 ποϑεινὴ δὴ 
κἀχϑροῖσι 1228 εὐδαίμων ἀεί (vel φύσει) 1280 εὐδαίμων δέ γ᾽ οὔ 

1286 τοὖργον ὡς] τοῦϑ᾽ ὅπως Blaydes 1251—1292 quindecim 
choreutis distribuit O. Hense, coryphaeo et ducibus hemichoriorum 
R.Arnoldt 1286 αἵματα vel αἷμά τι — 12957 φόβος] ἄγος 1260 ὑπ᾽ 
ἁλαστόρων]) καὶ ἀλάστορα 1206 δυσμενὴς] πρὸς φόνῳ Blaydes, δυσσε- 
βὴς iam Lenting 126954. αὐτόφονα καὶ ξύνοιδα vel αὐτόφονα ξυνωδὰ 
vel ἐκχυϑέντα, ξὺν οἷς τὰ 1218 ἐγγὺς] ἐντὸς Blaydes 1281 μοίρᾳ] 
πείρᾳ F. Gu. Schmidt 1985 ἄλαις Blaydes 1990 δῆτ᾽ ἂν Elmsley 

1996 δήσει γὰρ (vel δεῖ νῦν γὰρ) ἤτοι vel χρεὼν γὰρ ἤτοι Blaydes 
1298 δώσει] fort. τίσει, 

1800 φεύξεσθαι ᾽κ δόμων 1808 ἦ γὰρ 1314 xAj99' ὕπως 
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1317 ταῦτα... κἀναμοχλεύεις ἔπη; 1330 ὅτ᾽] ὡς 1345 τοῖον 1359 ὥχηκεν Blaydes 1362 etiam λήγει δ᾽ ἄλγος F. Gu. Schmidt 
1314 στυγνὴν πικρών τὲ 1389 ᾿Ερινύς τ᾽ Blaydes 1395 fort, 

δισσοῖν.. τέκνοιν 
1409 τάδε ϑρηνῶ "yo vel τάδ᾽ ἐγὼ ϑρηνῶ Blaydes 

Ad I 2 (Aleestin) 

23 στέγας 31 ἀφανιξόμενος 36 ἥτις ὑπέστη 48 οὐ γὰρ οἶδά γ᾽ εἰ πείσω τί cs vel οὐ γὰρ οἷδά σ᾽ εἰ πείσω λέγων vel οὐ γάρ, οἷδ᾽, ἂν ἀναπείσαιμί σε δι λόγοντε — 52 ἔστ᾽ οὖν ὕπως dv ἡ γυνὴ ᾿ς γῆρας μόλοι; vel ἔστ᾽ οὖν ὕπως àv ἤδ᾽ ἂν ἐς γῆρας μόλοι; vel οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ἂν ἥδε γ᾽ (vel ἥδ᾽ ἂν) ἐς γῆρας μόλοι vel ἔστ᾽ οὖν ὕπως... μόλῃ; τὸ ἁγνίσῃ}] ἂν τέμῃ vel ἀποϑρίσῃ Blaydes 11—85 coryphaeo, 8688, 89—92, 93, 94, 95, 96sq., 98—100, 101—104, 105, 106, 107. 108, 109—111 ducibus hemichoriorum, 122 sqq. hemichoriis, 132 sqq. coryphaeo tribuit R. Arnoldt 78 τί σεσίγηκεν vel τί δ᾽ ἐσίγησεν vel τί δὲ σιγηλὸς vel τί δὲ σιγᾷ νῦν Blaydes 8ὅ πόσιν εἰς αὑτῆς {προ- ϑανοῦσ᾽ αὐτοῦ» γεγενῆσϑαι, ut sint ΤΊ. 85 -- 28---ϑδύ, M. L. Earle 
90 πύλαις 

101 7] δ᾽ 103 πίτνει] πρέπει 118 sq. elec] ἂν γᾶς vel ἢ] ἂν 180 νῦν δὲ βίου τίν᾽ ἔτ᾽ Blaydes 132 sq. πάντα γὰρ ἤδη νῦν τετέλεσται βασιλεῖ, πάντων ϑεῶν δ᾽ ἐπὶ βωμοῖς G. Kuster 134 αἷμορ- 
ράντοις 146 μὲν] δέ γ᾽ vel γὰρ 150 olim εὐκλεῶς 154 ἂν δείξειέ τις 167 αὐτοὺς 111 κἀπέστεψε 182 οὐκ ἂν] οὔ τι 198 οὗ ποτ᾽ οὐκ ἐκλήσεται vel οὗ οὔποτ᾽ ἐχλελήσεται 199 ἤπου στένει τούτοισιν 

204 παρειμένη δέμας, μάλ᾽ ἄϑλιον βάρος vel παρειμένη τὰς χεῖρας, 
ἄϑλιον βάρος 211 εὐμενεῖς) ἐμπέδους Blaydes 213—234 hemichoriis (213, 218, 226, 231) et choro (220, 232) distribuit Kirchhoff, quinque choreutis in primo ordine collocatis (quinto 222—225 et 234—231) R. Arnoldt 218 πᾶ πόρος]πόρος πως vel πόρος τῶν Blaydes 213 sq. ἰὼ Ζεῦ πᾷ vig (vel τίς) àv πόρος κακῶν. «τύχας ἃ πάρα κοιράνοισιν; W. Headlam 215 ἄρ᾽ ἐστί τις; 218 δῆλά γ᾽ ταῦτά γ᾽ 221 ᾿δμήτῳ ᾽κ κακῶν Blaydes 223 τοῦδ᾽ ἐπηῦρε vel σοῦ γ᾽ ἐπηῦρε W. Headlam | ζἀλλὰν καὶ νῦν 224 ἐλ] αὖ 229 καὶ πλέον᾽ (vel Ἀρείσσονά τ᾽ vel καὶ κρείσσον᾽). .δέραν 233 καὶ πόσις] σὺν πόσει 255 σὺ τάδ᾽ εἴργεις vel σύ τοι εἴργεις 256 τάχυνε 260 αὐλάν»ν)] ἀκτάν 214 παντὸς ἐμοὶ δὴ ϑανάτου μᾶλλον Blaydes 289 ἔχουσα) χέουσα Wakefield 294 φιτύειν vel φιτῦσαι 291 ὠρφάνιζες 299 ἀεὶ μνῆσαι vel μεμνῆσϑαι 

313 τέκνον μου 814 ἄλλης (vel καινῆς) γενομένης συξύγου 315 sq. ἥτις τιν᾽. διαφϑερεῖ 321 οὐδ᾽ εἰς τρίτην γ᾽, ὦ μέλεος Blaydes 323 εὐφράνοισϑε Blomfield 333 οὕτως ἐχπρεπὴς ἄλλη γυνή 340 δ᾽] μ᾽ 353 οἶμαι] οἴμοι 356 ὅν τις ἂν παρῇ χρόνον 362 ἔσχεν, πρὶν εἰς φῶς σ᾽ αὖ καταστῆσαι πάλιν (vel σὸν καταστῆσαι δέμας) 5308 “ἀλλ᾽ οὖν] μολεῖν δ᾽ 366 σὺν σοί τε ϑεῖναι vel σοὶ σύν τε ϑεῖναι 818 ἐμέ] λέχος 874 καὶ τελῶ γὲ πρὸς τάδε 385 χαὶ δὴ 
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407 μονόστολός γε 420 ἐπίσταμαι ᾽γώ- 428 9] δ᾽ 481 
(οἰκήσειας) Blaydes 449 scribendum περινίσεταν —— 455 ἐμοὶ τόδ᾽ εἴη 

456 δέ] τέ 459 νερτέρων σὲ κώπᾳ 460 σὺ γὰρ οὖν μόνα (vel 
μόνα δή), φίλ: 414 οὖν βιότου 410 κωμῆται] χωρῖται 481 Τι- 
ρυνϑίῳ ᾿ξαντλῶ 

518 οὐ σὴ γυνή y vel οὐ δὴ γυνή y 519 διπλοῦν... μῦϑον 
531 ἀρτίως μονούμεϑα Blaydes 540 εἰ μόλοι] etiam οἶδ᾽ ἐγώ F. Gu. 
Schmidt, ἐστι πᾶς vel ὃς μόλῃ 549 παρ᾽ αἰάζουσ, | 548 προϑεῖναι 
Blaydes 564 ὄντων ἐμῶν .. εἰ ᾽γνώρισεν Nindel 565 οἶμαι] οἶδα 

586 βαίνουσ᾽ |] πηδῶσ᾽ vel σκαίρουσ᾽ ᾿ 
002 πᾶσ᾽ ἔνεστι σοφία 634 sq. ἄλλῃ... νέᾳ 636 ὀρϑῶς] ὄντως 

661 κείνου νέμω Blaydes 674 φδόμοις)" πατρὸς C. Busche 
679 νεανικοὺς 

101 φίλως 121 σὸν 195 δυσχλεῶς Blaydes 782 ἦ κάρτ᾽ 
Δχκαστος Wakefield 184 ἔρροις σὺ καὐτὸς τϑῦ παίδων τ᾽ ἄπαιδες 

ὄντες 744 δέχοιντ᾽ 114 ξένοισι πρόσπολον 119 ἂν δὴ σοφώτε- 
ρος vel ἂν σωφρονέστερος 180 ἥντιν᾽ oic0" ἔχει Blaydes 

802 (ὁ βίος ἀληϑῶς ἄβιος Faehse) 804 ἀξια] αἴτια 8017 οὐ 

γάρ οἶϑϑα 808 us] γε 820 ὄμμα σὸν 827 πρόσωπον] στεναγμόν 
Blaydes | ἔπειϑε] ἐπεῖχε F. Gu. Schmidt 828 μένειν ϑυραῖον νεκρὸν 
ἐχφέρειν λέγων (vel λέγων... μένειν, 884 εὕροιμ᾽ ἂν 889 ᾿Ηλεκτρύωνος 
ἔτεκεν 84 πίνοντα] μένοντα vel λοχῶντα 840 (λοχήσας ἐξ ἐνέδρας 
νιν συϑεὶς) 849 (γυναῖχ᾽ ἄν μοι) 850 δ᾽ ἐξαμάρτω vel δ᾽ αὖ ᾿᾽ξα- 
μάρτω 862 ἄνανχτος] τάχ᾽ “Ἴιδου v 857 δ᾽ ὧν] 9" ὡς Blaydes 
872—934 chorica sex choreutis tribuit Hermann, coryphaeo R. Arnoldt 

895 μακρὰ] πικρὰ Blaydes 
921 ἄριστοι Monk, ἀριστεῖς 962 uovc&v vel μύϑων 968 κατέ- 

δειξεν 971 ἀντιτεμὼν]) ἐσϑλὰ τεμὼν 918 sq. μόνας r&cÓ ἐπὶ βω- 
μοὺς οὐκ £c9' οὐδὲ vel μόνας δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ βωμοὺς v&cÓ ἔστ᾽ οὔτε 
979 τελεῖται. vel ἐτέλεσσεν 980 Χαλύβεσσι νικᾷς 

1023 δ᾽ ἃ μὴ γένοιτο (vel πράξαιμι) vel δ᾽ ἃ μὴ τύχοι μοι 
1088 προεῖναιν 1055 ἐς ϑάλαμον ἐοβάς vel ϑάλαμον εἰσφρήσας Blaydes 

1059 ἐν ἀλόχου δεμνίοις F. Gu. Schmidt 1067 ϑολοῦμαι καρδίαν 
1076 μολεῖν] καλεῖν 1011 ὑπέρστεν᾽ 1091 τῶνδε βαλείων δόμων 

vel τήνδε μοι κόρην (vel vóugnv) δόμων vel τήνδε γ᾽ εὐνέτιν δόμων 
1119 ^c δόμους 1118 προτείνω 3s ὡς κάρα Γοργοῦς τεμῶν (vel 

ὁδῶν) 11220 ]c 1125 ἢ καρδίαν μάταιος ἐχπλήσσει, (vel ἐμπλήσσει) 
χαρά (vel χαρᾷ vel φρενῶν vel ϑεῶν) 1197 ὅρα σὺ (vel ὅρα ys) μὴν 
μὴ φάσμα Blaydes, ὅρα y μὴν μὴ φάσμα W. Headlam 1128 ἐποιήσω] 
ἐμισϑώσω 1131 προσείπω τ᾽ οὖσαν 1133 φίλτατον 1146 καϑα- 

γνίσηται 1153 νοστίμῳ δ᾽ ἔλϑοις ποδί 1157 βελτίω ᾿ς βίον Blaydes 

Ad I 3 (Hecubam) 

1217—1223 delet J. Jessen 
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Ad I 4 (Electram) 

1 παλαιὸς (vel παλαιᾶς) ἀρδμός 21 πρῶτοι] πρόμοι Herwerden 
40 οὐκ ἐπάξιος vel οὐδὲν ἄξιος 58 δείξαιμεν 82 πρῶτον] 

πλεῖστον 83 φίλων ξένων τ᾽ 96 ἐχβαλοιμί ποι 
108 εὖ κεχαρμένω 109 ἱστώμεσϑα 112 ὥρα] ὦ τᾶν Blaydes 

113 et 128 ἔμβαϑ᾽ ἔμβα Herwerden 122 ἄδου Blaydes 129 ἰὼ 
ἰώ μοι Fix 140 ἐμοῦ γ᾽ Blaydes 153 ἀγκαλεῖ ante Hartungium 
proposuit Hermann 157 ὑγρανάμενον χρόα Blaydes 161 βουλᾶς] 
(ἀβουλίας Radermacher) 163 οὐδέ ys στεφάνοις Blaydes 167 —197 
choriea coryphaeo tribuit R. Arnoldt 181 δάκρυσι τέτηκα (vel δέδευ- 
μαι) vel δάκρυα χέω δὲ et δακρύων τε Blaydes 186 οὐ πρέποντ᾽ 
Burges 187 βασιλείῳ Blaydes 

211 Aéxrooig] μελάϑροις Herwerden ^ 232 δίδωμι] γένοιτο Blaydes 
236 δὲ δὴ] ys μὴν Herwerden 246 ἐν τοῦ 259 ἡγεῖτ᾽, ὦ ξένε 

Blaydes 262 ἔλεξας εὖ (non ἔλεξας, εὖ) Radermacher 208 ὡς δὴ 
σὺ C. Busche 275 οὐ γάρ ἐστ᾽ ἀκμή Blaydes 211 πατήρ] πάλαι 
C.Busche 289 ὡς] ὧν Blaydes 

335 0 τε κάτω rsxov Ο. Busche 3175 ἀλλ᾽ ἐστὶν νόσος 316 δι- 
δάσχει δ᾽ (vel v) ἄνδρα x; χρεία κακόν (vel ἄνδρας ἡ χρεία κακούς) 
vel διδάσχει γάρ τιν᾽ ἣἡ χρεία σοφόν (vel κακόν) vel διδάσχουσ᾽ (vel 
διδάσκει γ᾽) ἄνδρα τῇ χρείᾳ σοφόν 889 ϑενεῖν 

428 προσφορώτατα 432 ἔσβατε 435 ἔπαιξε 439 "Ayo 
vel A4yiiéx 445 ἀνὰ δὲ Πήλιον Blaydes 446 sq. virgulam post 
νάπας delet et κομάτας pro χόρας μάτευσ᾽ scribit Radermacher 
441 sq. νυμφαίας σκοπιωροὺς ματεῦσ᾽ R. Ellis | 475 (φοροῦσα Radermacher) 

416 ἔπαλλον] ἐπήδων 484 ϑανάτοισι]! φϑιμένοισι Blaydes 489 
ἔχει] βαρύ C. Busche 491 ἔσθ᾽ ἑλχτέον Blaydes 498 ὀσμῇ τ᾽ ἀραρός 
Herwerden 

511 τε] δὲ 519 δ᾽ ἐπέστεψ᾽ 521 κουρίμου τ᾽ 598 ὁ μὲν 
(iv) 5038 sí καὶ δὴ κασίγνητος σέϑεν 546 ἢ ̓ κ τῆσδε (vel ἢ 
τῆσδ᾽ £x) χϑονὸς λαβὼν σκότον Blaydes | σκότους λαϑὼν Herwerden 
580 ἔγωγ᾽ àv Hastings 582 εὖ δ᾽ ἐκσπασαίμην Blaydes 585—595 
coryphaeo et ducibus hemichoriorum distribuit R. Arnoldt ^ 585 ἔμολες 
ἔμολες ὦ (vel à) χρόνιος, ἁμέρα Radermacher ὅ81 πάλαι δὴ φυγᾷ 

590 sq. ἁμέτερά τις ἄγει μέλαϑο᾽ ὅ92 sq. ἄνεχε (vel ἄναγε) γόον 
594 σὺν ἀγαϑᾷ τύχᾳ 595 πόλεως ὅ98 καίριος δ᾽ ἐλήλυϑας 

609 οὐδ᾽ ἔτι λέλοιπας 610 πάντα δή ᾽στι καὶ τύχη 611 καὶ 
πόλιν] ἀνὰ πάλιν 615 οὐδ᾽ ἂν εἷς λάϑοι 022 προσηχάμην] προσ- 
ἰεμαι vel συνήκαμεν Blaydes 641 ἐν ποσὶν W. Headlam 649 uiv] 
μοι Blaydes 657 πόϑεν. σοῦ] πόϑον. «σὸν Geel, πόϑον δ᾽ ἐκείνῃ σὸν 
Blaydes 6061 αὐτὰς τάσδ᾽ ἴτω Radermacher | εἰσίτω] ἑρπέτω Blaydes 

662 τρέπειν νῷν Herwerden 666 ἔπειτά y ἀπιὼν C. Busche 
672 οἴκτειρ᾽, L9", ἡμᾶς Dlaydes 678 ut versum Orestis post quem 
singuli versus Electrae et Orestis exciderint collocat post versum 676 

Electrae tributum Fix 689 βᾶσ᾽ εὐτρεπὲς} πάντ᾽ εὐτρεπῆ Blaydes 
698 δίκην] ἀλκὴν Radermacher 

711 φάσματ᾽ ἄδειμα W.Headlam 119 ἀρνὸς ὡς ἐπικλόπου Her- 
werden 756 μέλος] γένος τῦϑ «doc πλόκους] πλόκους (vel κλάδους) χερί 

719 ἰδὼν δ᾽ 180 ἔστε δ᾽ 189 προῆγεν | χρεών] παρῆν Blaydes 
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813 κἄσφαξε νομίμως C. Busche 822 λαβὼν μόσχον ποδὸς Blaydes 
881 ὦ ξέν᾽] 5 δ᾽ ὅς Herwerden 840 στὰς] βὰς 848 ἤσπαιρε 

κἀσφάδαξε 804 ὑπάειδε 808 ἐλεύϑεραιν Blaydes 882 ἀνάδημα 
δέξαι βοστρύχων κόμης τε σῆς Durges 885 αἴσχιστον ὃς C. Busche 
886 τ᾽] δ᾽ Blaydes 893—895 ἥκω χτανὼν Αἴγισϑον" ὡς δέ τοι σαφῆ 
προσϑῶμεν, αὐτὸν τὸν ϑανόντα σοι φέρω (ceteris deletis) Herwerden 

907 πρῶτον ἐξείπω vel πρῶτά σοι λέξω vel πρῶτα σοὐξείπω Blaydes 
918 ἐκεῖν᾽] νεκρῷ C. Busche 916sq. delet F. Gu. Schmidt 

927—929 delet E. Hafse 928 ἐπηύρεσϑον 932 ys] τῶν vel πρὸ 
935 ἐν πόλει) εὔχεται vel ὄνομ᾽ ἔχει Blaydes 941 δόμους] πέπλους 

C. Busche 952 ἔρρ᾽, ὦ v ὦ ὡς ἐφηυρέϑης 961 μὴ ᾿πίδῃ Blaydes 
967 δρῶμεν; ἐῶμεν 7] φονεύσομεν; Herwerden 972 σκαιός, ἦ τινες 

σοφοί; 810 καὶ μὴ ᾿᾽παμύνων Blaydes 977 δώσω] fort. τίσω 
990 καὶ τοῖν διπλοῖν Blaydes 997 καιρὸς {καλεῖν, o W. Headlam 
998 δ΄] τ᾽ 

1006 μακαρία, τῆς 1027 τ᾽] δ᾽ Blaydes 1031 ἠγριώμην in 
apogr. Parisino 1037 ϑέλει] φιλεῖ 1046 ἐσράφϑην 1041 ἐκείνου 

1054 λόγων] φίλων Blaydes 1058 ἀρά us (vel ys) κλύουσα Seidler 
1064 ἄμφω] ἀνόμω C. Busche 1099 σώφροσιν βροτοῖς ἔχειν (vel 

κακῶν) 

1100 τύχη τὸ πᾶν ἐστ᾽ ἐς γάμους vel τύχη γυναιξὶν (vel γυναικῶν) 
οἱ γάμοι vel τύχη γυναικῶν τὰς γάμους 1100 χαίρω τι] κεχάρημαι 
vel γέγηϑα Blaydes 1109 οἱ ἐγὼ anonymus 1112 οὐ τέϑνηκε; ᾿ 
1125 οἶδ᾽ ὅπως 1129 ᾿λόχευσα 1139 πενιχροὺς 1141 οἷα τοῖσι 
δαίμοσίν cs χρή vel οἷα δή ce δαίμοσιν χρεών 1141 δόμοις 1149 
ἔπεσεν ἔπεσ᾽ ἐμὸς ἀρχέτας 1161 ἔτι ποτ᾽ ἔτι 1162 x«x&v Blaydes 

1166—1176 chorica coryphaeo et ducibus hemichoriorum, 1177 —1232 
ducibus hemichoriorum tribuit R. Arnoldt 1189 ἐτίσω 

1206 sq. ἐξ ὧν (vel ἔξω) πέπλων ἐξέβαλ᾽ vel ἐκ τῶν πέπλων βαλοῦσ᾽ 
ἔδειξε 1228 καϑείς Blaydes 1220 ἔλεξας ex apogr. Parisino Fix 

1234 φαίνουσι] σαίνουσι vel ἑστᾶσι — 1250 sq. πόλεως τῆσδ᾽ 19257 
σοῦ χάρα (sci. gen.) Blaydes 1263 βεβαία (βέβαιός Blaydes) τ᾽ ἐστὶν 
ἐναγέων χρίσις Herwerden 1290 φόνου] δρόμου (. Busche 1298 τ᾽] δ᾽ 

1810 πάντ᾽ ἀπολείψω Blaydes 1323 sq. ξεύγνυοσ᾽. .φόνιος κατάρα 
1345 ϑειροδράκοντες Herwerden 1848 ἁλίους vel ἁλίας Blaydes 
1351 οἷσιν δ᾽ ὁσία Herwerden, οἷσιν δὲ ϑέμις 1353 cófousv 

ἐχλύοντες μόχϑων DBlaydes 

Ad I 5 (Ionem) 

2 παλαιὸν ἄχϑος ὑποφέρων vel ἐξαίρων 16 τεκοῦσ᾽ ἐν οἴκοις 
βρέφος ἀπήνεγκεν λάϑρα Blaydes 32 etiam οἷς ἔνι F. Gu. Schmidt 

51 ὧν παῖς δὲ vel potius ὁ παῖς δὲ Blaydes 52 ἀμφιβωμίους τρό- 
χους Munro 56 διαξῇ 82 τέϑροιππα 84 πυρσὰ δι᾽ αἰϑέρος 
87 ἡμερινὴν Blaydes 

105 ϑήσω καϑαρὰς ὑγρόν τε πέδον 107 sq. ἀναϑήματα σέμν᾽ αἵ 
βλάπτουσιν... ϑήσω Lacon 188 πατρὸς Hermann, πάτρας Rappold 
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148 (ἀπεχεύαντο) 160 ἰσχὺν} γένναν Blaydes 168 οἰμώξει γ᾽ Lacon 
174 ἐς δίνας 176 (νάπει ᾿Ισϑμίῳω) Blaydes 178 {τάνϑαάδεν 

ναοί O. Hense 184—218 choriea ducibus hemichoriorum, 219 sqq. 
coryphaeo dat H. Arnoldt 

206 ante σκέψαι notam hemichorii olim ponebat Kirchhoff 918 
ὀβρίμου Blaydes — 214 etiam ἑκαβόλοιν χεροῖν ὁρᾷς Elmsley 290 γυάλων] 
ϑυμελῶν C. Robert 221 AevxózoÓ' Elmsley | ποδί μ᾽ vel ποδὶ ϑείων 
vel ποδὲ τούτων Blaydes 224 αὐδᾶν" τί ϑέλεις; Radermacher | τίνα 
δὴ ϑέλεις Elmsley 225 καὶ] δὴ 288 ὅ τι] ὅσα 234 μεϑήσεις, 
δέσποϑ᾽, ἡμᾶς vel μεϑείης, δέσποτ᾽, ἂν 289 πόλλ᾽ ἂν 245 ἄλλοι 
Blaydes 255 χρήματ᾽ Seager 261 πατρικὴ δ᾽ Radermacher 
264 τοσοῦτον sbrvyobusv (vel τοσαῦτα δὴ εὐτυχοῦμεν) 280 μητρὺς 
νεογνὸν βρέφος ἐν ἀγκάλαισιν 1, 281 χάσμα] χῶμα 285 τιμᾷ σφ᾽ 
᾿πόλλων Blaydes 287 τί δ᾽ αὖ Dobree 288 οὐδέν] οὐ δὴ Seager 

808 ὥς σε 325 ἀδίκημα] αἴκισμα vel ὕβρισμα 328 ἤξας] 
ἦλθες 331 τίς; δεῖξον. εἴ σφέ μοι λέγοις, χαίροιμεν ἄν 814 εἰς 
γὰρ τὸ πλεῖστον ἀμαϑίας (vel μεγίστην ἀμαϑίαν) Blaydes δὃΤῦ ἑκόντες 
iam Victorius | ἐχπονήσομεν) ὧδε πείσομεν 3178 σπεύδωμεν) κτησώ- 
μεϑ 919 ἄχρηστα κεχτήμεσϑα τἀγάϑ᾽ vel οὐκ ἐσϑλὰ κεχτήμεσϑα 
κἀγάϑ'᾽ 382 sq. διαφέρουσι" πάντα δ᾽ εὐτυχῆ μόλις ποτ᾽ ἐξεύροις ἂν 
ἀνϑρώπων (ἀνθρώπου) βίον Blaydes 390 etiam ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐατέον 
τάδ᾽ W. Headlam, ἀλλ᾽ οὖν ἐᾶσαι χρὴ τάδ᾽ 

404 οὐδέν" ἀφίχου 406 συγκραϑήσεται] γεννηϑήσεται 4388 παῖδας 
9'Blaydes 445 δώσετ᾽ ] fort. τίσετ᾽ — 452 sq. τὰς ὠδίνων λοχίας ἀνειλείϑυιον 

464 κραίνει] φαίνει Blaydes 484 αἰχμάν ante me proposuit Wilamowitz 
500 ὅταν αὐλοῖσιν 501 οὔτ᾽ ἐν ὁδοῖς Blaydes ὅ14 ὑπερβάλλει 

πόδα Herwerden 515 ἐξόδῳ τινὸς δὴ κτὲ. vel ἐξόδῳ τινὸς τῶνδ᾽ ἐξα- 
κούομεν πυλῶν 518 εὖ φρόνει μοι vel εὖ φρονεῖ τε vel εὐφρανεῖ τε 
Blay des 521 οὐ φυγεῖν σ᾽ ἐφίεμαι 523 τἀμά γ᾽ εὑρὼν φίλτατα 
526 φρενοῦν] φρονῶν vel μὲν οὖν 528 ταῦτ᾽ οὐ καὶ (vel ἐστὶν) γέλως 

529 ὅδε τρέχων ὁ μῦϑος ἄν σοι Blaydes 552 ἤϑισέν σ᾽ ἢ Seager 
553 κατ᾽ οἶνον vel πάροινον 554 τουτάκις vvv ἐσπάρημεν; vel 

τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽, ὅπου ᾿σπάρημεν Blaydes 557 γοῦν] γὰρ anonymus 
558 γ᾽ ἄλλο] μᾶλλον C. Busche 563 καὶ] δὴ Blaydes 566 ὑμῖν 
etiam Seager proposuit 569 ἐς] ὡς 512 ὃ δ᾽ εἶπας Blaydes 
518 μὲν ἀναμένει σκήπτρου γέρας C. Busche 594 (ἐγὼ v0» μηδὲν 
F. Gu. Schmidt | ὁ μηδὲν (cum Valckenario) κἀκ μηδένων (cum Burgesio) 
vel ὅ τ᾽ οὐδὲν ὧν κἀξ οὐδένων vel ἀστοῖς τὸ μηδὲν κἄγονος (vel κἀπά- 
τωρ) vel ἀστοῖς ὃ μηδενὸς γεγώς 598 λεγόμενοί v' εἶναι Blaydes | 
δυνάμενοί τε καὶ σοφοὶ Lacon 

602 τῶν δ᾽ ἐν λόγῳ τε δυναμένων v' ἐν τῇ πόλι θ04 ψήφοισιν] 
φόγοισιν 605 οἱ ᾽ν (οὗν) ταῖς πόλεσιν ἔχοντες ἀξιώματα (vel ἀξίωμά 
T. 009 ἀπολαχοῦσα] ἀπολειφϑεῖδα 610 δὴ] óà — 624 παραβλέπων 
βίου (vel ἀεί) 627 ὃς... ἤδεται φίλους ἔχων Blaydes 638 ϑεῶν 
δ᾽ ἐν εὐχαῖς οὐ γόοισιν ἦν" βροτῶν Seager | ἣ ̂ v ὁμιλίᾳ βροτῶν Maehly 

672 γένοιτο Blaydes ^ 676—624 quinque choreutis in primo ordine 
collocatis tribuit R. Arnoldt 676 πενϑήρεις ante Dindorfium pro- 
posuit Hermann 619 ἤδη] ἴδῃ Victorius 690 παραδίδωσι] παρα- 
δείκνυσι vel ἀποδείκνυσι 692 ἔχει δόλον κλοπάν τ᾽ ὁ παῖς 698 συμ- 
φοραῖς] ἄπαις 

Euripides, Rhesus. Ὁ 
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700 ἄτιμος φίλων 7108 καλλίφλογε — 135 ἀξίων] εὐγενῶν Blaydes 
181 ἐκγόνους] etiam γηγενεῖς F. Gu. Schmidt 189 αἰπεινὰ μὲν 

Badham 141 εὖ φύλασσ᾽ 142 τὸ δέ γε τοῦ νοῦ ταχύ Blaydes 
745 μὴ παρεχπέσῃς Seager 740 τοῦ δέοντος δ᾽ οὐ Blaydes 7148 δού- 
λευμα, πύστιν τίνα τύχης Matthiae | λαχὼν 751 οὐ παρ᾽ ἀχαρίστοις 
δεσπόταις ϑήσει, χάριν Blaydes 152—762 chorica quinque choreutis 
tribuit R. Arnoldt, item 774—807 159 ἰὼ τλᾶμον 758 τί δρᾶν 
χρεών; 110 τίνα uov;] τίν᾽ ἔχεις; Ὁ og 116 ἕτερον ἔλακες 

182 sq. πῶς φής; ἄφατον αὖ λόγον ἐμοὶ 990sic; 196 ἀμπταίμαν 
191 ᾿Ελλανίδος Blaydes 

801 τοῦτο κρυπτὸν ἐμμένει, F. Gu. Schmidt 808 σὺν σοὶ γὰρ 
γοσῶ Elmsley 822 λάϑῃ Blaydes 828 (λαϑὼν δὲ καὶ χρόνῳ γ᾽ 
ὕμαιμον παῖδ᾽ ἑλὼν E. Holzner), λαϑὼν δὲ xoó τὸν φϑόνον ἀμύνεσθαι 
σϑένων 889 ἁπλοῦν γὰρ ἦν ἂν 841 οἴκους] υἱὸν 8417 ὑφήσει, 
Blaydes 853 ϑανεῖν ἢ ζῶν τὸ Wakefield 861 δὲ! τ᾿ 882 évo- 
σὰν] καναχὰν 889 χρόκεα] ῥόδεα Blaydes 898 ὦ μᾶτερ μᾶτερ 
Hartman 

828 etiam λόγων κλύδων F.Gu.Schmidt 931 τί ἄλογον Blaydes 
942 dele ,fort. ἃ ᾿πῃσϑόμην. 948 λέγεις σὺ φαῖμεν ἄν 998 ἐχί- 

δναις Blaydes 995 ᾿ϑάναν iam Victorius 999 οἶδας 

1002 τί χρῆμ᾽ ; ἔμελλες... προσφέρειν ἔπος 1006 παιδὸς εἴμασι 
1012 τί τῷδε χρῆσϑαι δεῖ; δύνασιν ἔχει τίνα; Blaydes 1039 εἰς 

τὸν πρόξενον vel εἰς τὸ προξένων Koerner, εἰς τοῦ προξένου vel εἷς τῶν 
προξένων Blaydes, malim ἔς του προξένων, cfr. 551 1064 ᾧ vs φέρ- 
βεται ἐλπίς W. Headlam 1065 δειράν 1099 ἐκ] ὧν 

1101 τύχαν] σπορὰν vel γονὰν 1111 ἁρχαὶ 1117 τοῦ μὴ 
δικαίου τῆς δίκης ἡσσωμένης 1186 βίον] τρόχον 1181 σταϑμηϑεὶς 
vel μετρήσας 1146 ὑφαντοὶ κερκίσιν Blaydes 1159 fort. ἠμπέσχεν 

1165 τ᾽] δ᾽ 1109 sóóyxov . 1171 πάντες, παρελθὼν 1172 δ᾽] τ᾽ 

1203 εὐϑὺ δ᾽ 1228 ἐκ ψήφου μιᾶς 1224 φόνου Blaydes 
1229—1249 quinque choreutis distribuit R. Arnoldt, item chorica 1250 
—1260 1940 ἄταν] ἄρην Blaydes 1249 ὥσπερ ys δοκοῦμεν F. Gu. 
Schmidt 1263 ἀναπνέοντα vel ἀνεξιέντα vel ἀνεκφυσῶντα Blaydes 

1976 ὃ δ᾽ εἰκὸς ὡς ἐμοὶ Herwerden 1281 δώσουσα] fort. τίσουσα 
1286 ἔπειτα καίνεις 1288 ἀλλ᾽ ἐλεγόμεσϑα πατρὸς οὗτινος λέγω 

Seager, ἀλλ᾽ ἐλεγόμεσϑα πατρὸς οὗ σὺ νῦν λέγεις (vel ὃν σὺ νῦν σέβεις) 
vel ἀλλ᾽ ἐλεγόμην vel ἀλλ᾽ ἐλεγόμην γε Λοξίου φῦναι (vel ᾿χκφῦναι) πα- 
τρὸς (vel πατρὸς ἐκφῦναι ϑεοῦ) vel ἀλλ᾽ ἐλεγόμην αὐτοῦ πατρὸς πεφυ- 
κέναι, 1289 ἦσϑα, νῦν δέ γ᾽, ὦ φίλ᾽, υἱὸς εἶ vel ἦσϑα πρόσϑε, νῦν 
δέ γ᾽ οὐκέτ᾽ εἶ 1291 γῆς Παλλάδος Blaydes 1298 οὐ λόγοις] εὐμε- 
νῶς F. Gu. Schmidt 

1307 τὴν σὴν ὕπου ᾽στὶ μητέρ᾽ ὧδε νουϑέτει 1808 ζημίαν] τὴν 
δίκην 1316 χεῖρά τινα, τοὺς δ᾽ ἐνδίκους Blaydes 1881 μή, ταῦτα 
λείπων ἱερὰ Beager | λείπειν ἱερὰ Radermacher 1359 ἀκέλευστος 
1867 ἡμῶν τ᾽ (vel ἡμῶν) ἔχεις 1870 τρυφῆσαι] τραφῆναι 1888 προ- 
unio 1389 τί mors μοὐκεκεύϑετε; 1396 οἶσϑά που 1899 τέ- 
XVOV μου 

1402 τῆσδε 1408 δ᾽] τ᾽ Blaydes 1404 σφάζοντες] σπάσαντες 

Matthiae 1407 σοῖς] τοῖς 1420 δ᾽ ἔχει τίν᾽ ; 1421 δράκοντε 
δύο σώξοντε πάγχρυσον δέρος 1428 ἐχτρέφειν 1435 ὃν... χλόη 

αν δι δ... c^ 1 m 

“Δικ ΑΝ  δυλυκανμδ μμμδενμναν μωσων 

δὼ. Δ. 
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1438 σὰς] cov 1444 ϑανὼν] κανὼν 1447 {τίν᾽ αὐδὰν) βοάσω; 
1453 πρόσω] πάρος 1455 τίνος χερὶ 1404 ἑστιᾶται 1400 ὁ δὲ 

. νύχτ᾽ ἐπιδέρχεται 14607 λαμπάδα 1471 πόϑεν]) σέϑεν 1484 
κρυπτὸν ἐχεῖ 

1601 ἔϑνῃσκες) ἔπασχες — 1504 ἑλισσόμεσϑ'᾽᾽] ἐλαυνόμεσϑ᾽ Blaydes 
1516 ἡλίου] fort. οὐρανοῦ post 1523 lacunam statuebat, scilicet 

σφαλεῖσα παρϑένος legens, Victorius 1524 ἃ γίγνεται Seager 
1525 προστιϑῇς 1528 ἅρμασιν] ὥς φασιν 1081 εἴτ᾽ ἔστ᾽ ἀληϑὴς 

1538 ταράσσεις — 1552 εἰ] ἅ vs vel οὗ — 1558 μόλοι —— 1562 κομί- 
ξωσ᾽ Blaydes 1563 fort. ἐῴώχϑη 1583 κατοικήσουσι vel ἐνοικήσουσι 

1591 δ᾽ ὁ] χὠ 1597 κἀξέϑου 
1603 σὺ δ΄... ἔχουσ᾽ i69", ὦ γύναι 1608 καὶ πρίν που τόδ᾽ οὐχ 

1614 μεταβαλοῦσ᾽ ἐμὸν κάσιν vel μεταβαλοῦσα Πυϑιχὸν (vel μοξίαν) 
vel μεταβαλοῦσα τὰς φρένας 1017 ἡμῶν] ἡμῖν vel ἥδ᾽ ἔσϑ᾽ 1022 οἱ 
κακοὶ γάρ, ὥσπερ εἶκός (vel ὡς πέφυκεν) Blaydes 

Ad I 6 (Helenam) 

9 ἄρσεν᾽ οὔνεχ᾽ εὖ ϑεοὺς σέβων vel ἄρσεν᾽ ὅστις εὖ σέβων ϑεοὺς 
Blaydes ᾿ 69 ἄξι᾽ ὡς προσεικάσαι anonymus 18 ὕστις] ἢ τίς 
86 ἀτὰρ τίς si; πόϑεν τίνος τ᾽ αὐδᾶν σε χρή; (vel πόϑεν; τάχ᾽ ἐξαυδᾶν 
σὲ χρή) Blaydes 93 πρᾶγμ᾽ ἀσυμφόρως ἔχει Rappold 

111 πόσου χρόνου Blaydes 125 κακὸν] κακοῦν Rappold | εἶπας 
ὡς ἐγὼ κλύω Blaydes 126 ὡς πτηνὸς ἀφανὴς Rappold 148 οὗ 
μοὐϑέσπισεν (i.e. μοι £9.) Blaydes 160 etiam τῆς πάλαι F. Gu. Schmidt 

154 (xvciv ϑωύσσων Blaydes) 164 ὦμοι ἐμῶν ἀχέων Rappold 
170 μόλοιτ᾽] ἔλϑοιτ᾽ C. Busche 174 vs] δὲ 177 ὑπὸ] ἀνὰ 
189 μύχατα)] μέλαϑρα Blaydes 196 sq. κατασκαφὰ πυρὶ μέλησε 
Rappold 

201 ἔλαχεν 205 τε] δὲ 214 ἔλαχέ σ᾽ ἔλαχεν 218 τίνα δὲ 
σὺ πόνον 220 τε] δ 228 ὀλβιῖ 288 ἃ] ἦν Blaydes | πολύστονος 
F. Gu. Schmidt 249 Πριαμίδαις καὶ Ἑλλάδι Blaydes 200 τέρας 
δ᾽ ἄρ᾽ Schneidewin 262 ὡς γραφὴ ᾽ξ ἀρχῆς πάλιν Blaydes 56 56. 
ἐπιλάϑοιντο... σώξοιεν Seager 283 πολιός ἐστι παρϑένος vel παρϑε- 
νεύεται μόνη Blaydes 287 τοῦτ] τόδ᾽ Elmsley 291 ἃ φανέρ᾽ ἦν 
ἡμῖν μόνοις (vel φανέρ᾽ ἂν vàv ἦν uóvow) 291 καὶ τὸ πᾶν... πικρὸν 
vel καὶ τὰ πάντ᾽ (vel πάντα vA , . πικρά) 

809 γένοιτο] λέγοιτο 310 τῶνδ᾽ ἀληϑείας δία vel τῶνδ᾽ ἀλη- 
ϑείας πλέα (vel τῶνδ᾽ ἀληϑῆ καὶ σαφῆ) Blaydes 330—385 singulis 
choreutis primi ordinis excluso coryphaeo, nisi post 374 coryphaei pars 
exciderit, tribuit R. Arnoldt 353 περὶ δέραν 359 βούσταϑμα 
Blaydes 362 post τάλαινα addit φεῦ φεῦ W. Headlam 365 £6: 

367 ματέρες δὲ Blaydes | ὄλεσαν 3970sq. δ᾽ (ἄνανδρον) ᾿Ἑλλὰς 
ἐκελάδησ᾽ ἀνωτότυξεν W. Headlam 313 δ᾽] 9" Blaydes 318 sqq. 
ἃ μορφᾷ ϑηρῶν Acyvoyviov ὄμμα τὸ λάβρον σχῆμά vs καινῶς (vel δει- 
νῶς) ἐξαλλάξασ᾽ ἄχϑεα λείπεις C. Busche 819 λάβρον ὄμμα λεαίνης 
Wilamowitz 389 εὐϑὺς ἐκλιπεῖν βίον Blaydes 398 τούς τ᾽ Rappold 

5* 



68 Addenda et Corrigenda 

402 ἔπερϑον 410 πολλοὺς ἐς ἀριϑμοὺξς 411 ἐλείφϑη "x Blaydes 
414 ἢ τίς ἡγεῖται λεώ C. Busche, ἥτις ἐστὶ (vel οἵ πέπλευκα vel τῆσδ᾽ 

ἔγωγε) καὶ λεώ Blaydes 416 sq. ἱστορῆσαί τινα, δέμας δυσχλαινίας 
κρύπτων ὑπ᾽ αἰδοῦς γῆς μυχοῖς F. Gu. Schmidt 411 κρύπτων 9^ 
Rappold 418 κακῶς ἄπειρος, εἰς δυσπραξίαν mz. κάκιον τῶν πάλαι. 
δυσδαιμόνων 421 χρῶτ᾽ ἐσϑής" ἐπεὶ τάδ᾽ εἰκάσαι Blaydes | ἄντα δ᾽ 
εἰκάσαι Rappold 422 fort. ἠμπεσχόμην 488 οἱ .. ἔχοντες proposuit 
iam Cobet 484 ὠφελεῖν, λάβοιμεν (vel ὠφελεῖν ἔχοι vig) ἄν 440 
οἵσπερ οὐκ 441 ταῦτα πάντα δὴ Blaydes | κἄλλως W. Ribbeck ante 
Herwerdenum . 441sq. ὦ γραϊ᾽, ἄτλητα ταῦτ᾽ ἔπη. καλῶς λέγειν ἔξεστι: 
πείσομαι γάρ᾽ ἀλλ᾽ ἄνε ᾽ς λόγον Rappold 448 πιχροὺς νομίζω μ᾽ 
Blaydes 4Δ66τί... τέγγεις; πρὸς... εἶ (τύχην; Badham 467 οὗτος 
δὲ πότερον ἔνδον ἔστ᾽ ἢ ̓ ξώπιος: ex Aristoph. Thesm. 881 Blaydes 
471 ἐν δόμοις] ἔνδοϑεν C. Busche 419 χαιρόν γ᾽ ἐς οὐδέν᾽ 480 
γενήσεται] δοϑήσεται Blaydes 491 ὄχϑαις iam in Aldina 

504 ἄγνωτος 509 τῇ τῦν παρούσῃ ξυμφορᾷ ᾿ξαιτήσομαι 513 
σοφῶν δ᾽ ἄπο 526 εἰναλίᾳ 536 τοῦ ᾿περωτῆσαι, (vel ᾿ξερωτῆσαι) 
Blaydes 543 Béxym ἔνϑεος Rappold 556 ἐπειδὴ (vel ἐπεί τοι vel 
ἐπεὶ δὴ) τοῦδέ γ᾽ ἅπτομαι Blaydes 577 ἀποστέρει. Rappold 518 
σκέψαι" τόδ᾽ οὐδείς ἐστί cov σοφώτερος 587 ἦσθ᾽ ἐνταῦϑά τ᾽ ἐν 
ὅ90 εἰσάξει, 

613 σώσασα πατέρ᾽] δράσασα (vel πλήσασα) πότμον 621 πόνων 
Blaydes — 525sq. τὸ μὲν χρέος παλαιόν Rappold 682 δ᾽] τ᾿ Blaydes 

637 τᾶς Elmsley 652 ἐγὼ δὲ σ᾽ 663 ἀκουστὰ] ἀνεκτὰ 66 sq. 
πετομένα κώπῳᾳ, πετομένα δ᾽ ἔρωτας Blaydes 069 τίς ἤ σε Rappold 

676 ὦ μοι μοι δεινῶν λουτρῶν 679 τί διὰ κρίσιν σοι τήνδ᾽ .. 
κανόν: 680 sq. Κύπριν ὡς ἀφέλοιτο... Πάριν, ᾧ 686 ἀγχόνης 
βρόχον 687 δι᾽ ἔμ᾽ ἐπεσπάσατο 

100 πρόσδος ἡδονῆς μέρος vel πρόσδος ἔτι τῆς ἡδονῆς Blaydes 

709 ἡ δ᾽ ὡς ἀληϑῶς Seager, ἡ δ᾽ ἀρ’ (vel τί 07; ἀρ᾽ vel ἀρ᾽ οὖν) 
ἀληϑῶς 719 εὖ δὲ πάντ᾽ ἀεὶ στρέφει Blaydes, πράγματ᾽ ὡς ἀναστρέ- 
qe, vel ὃς τὰ πάντ᾽ ἀναστρέφει, olim coniciebam 124 ἵπποις] ὄχοις 

141 χὴν... «δυνώμεϑ' 144 τοι] μὴν 141 φϑεγμάτων. μῶρον 
δέτοι 148 ὄρνιϑ᾽ ἂν Blaydes — 752 ἐβούλετο Herwerden 718 ϑεοῖς 
ἐχρῆν 156 ἐπλούτησ᾽ ] ἐνίκησ᾽ 1600 ἔχοι ᾽ν δόμοις Blaydes 
164 φίλοισιν ἀίειν Rappold 112 πολὺ πλείον᾽ εἶπας Blaydes τῦ ἐν 
ναυσὶν ὧν πρὸς Rappold 188 ἀέλπτως 185 εἰς ἔμ᾽, ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ 

816 τολμητὸς] ᾿μπολητὸὲὸῤῤ 818 οὐ γνώσεταί μ᾽ Blaydes 821 etiam 
παρόντ᾽ ἐν cio F. Gu. Schmidt 836 μηδ᾽ ἔτ᾽ ἀλλάξειν vel πρὶν καταλ- 
λάξαι Blaydes 881 ξίφει σοι Rappold 853 fort. καταμπέχουσιν 
866 ϑείου rs σεμνοῦ κοῖλον αἰϑέρος μυχόν 861 ᾧ πνεῦμα ϑολερὸν .. 
φευξούμεϑα Blaydes 871 νόμον δὲ σεμνὸν (ante Dingelstadium) vel 
νόμων δὲ ϑεσμὸν Schneidewin 881 ἐν ἡμῖν 888 sq. διολέσαι . . 
σῶσαι 890 προστάξας ἔχει 891 τήνδε προσοχών τις τύχῃ 

908 τὰ κτήματα 904 ἐξ (vel ἀφ᾽) ἁρπαγῆς 905 ἄδικος ὅστις 
ἢ vel ἄδικος ἰὼν ἀεί vel ἄδικος αἰὲν ὧν 922 τὰ ϑεῖα μέν os 
925 δοῦσα] ϑεῖσα Blaydes 929 Σπάρτης πάτρας Rappold 981 οὐκ 
ἄρ᾽ ἦ] (οὐ φανῶ) Blaydes 982 πάλιν μ᾽ ἀνάξουσ᾽ (vel ἀνέξουσ᾽) ὥς 
γε σώφρον᾽ αὖϑις αὖ F. Gu. Schmidt 935 ὄντων) νῦν τῶν Blaydes 

936 xsi μὴ παρὼν δδ᾽ Seager 948 οὔτ᾽ ἐνδακρῦσαι Rappold | 
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δακρῦσαι} νοτίξειν Dlaydes 973 sq. ἀναγκάσειας εὐσεβοῦς .. φανῆναι 
τἀμά τ᾽ ἀποδοῦναι Rappold 976 τῷ λόγῳ DBernhardy 987 ἄλγος] 
ἄχϑος (vel αἷσχος) F. Gu. Schmidt 999 τ᾽] δ᾽ 

1016 εἰς οὐράνιον αἰϑέρ᾽ 1018 ἅἄκ μου 1028 σιγήσομαι] 
ἐκστήσομαι 1033 τοὐνϑένδε δ᾽ αὖ σ᾽ ἐμοὶ 1084 κοινῇ συνευρεῖν 
Blaydes 1088 δράσειν χρηστὸν ἐς κοινόν σφε νῶν C. Busche | χρηστὸν 
εὐγενές τὲ νῶν 1050 βούλει, Μενέλαε, μὴ ϑανὼν ἔργῳ, ϑανεῖν:; 
1001 καχὸς μὲν οὔρνις, εἰ δὲ κερδανῶ σ᾽ ἐγώ Blaydes 1053 γυναι- 
κείοις W. Headlam 1056 cov ᾽νεστί τις 1061 ἡ καϑήσομαι] εἰς 
ἣν ϑήσομαι 1063 si ᾽ν χέρσω 1069 καὶ] τοι Blaydes 1074 pro 
Stadtmueller 1. E. Holzner | καὶ πλοῦς οὔριος Blaydes 1075 παύσουσι 

Cobet 1080 ^x ναυτικῶν ἐρειπίων vel potius ναυτίκ᾽ ὄντ᾽ ἐρείπια 
Blaydes 1085 ἢν γὰρ καί τι δὴ μέλλῃ σε δρᾶν F. Gu. Schmidt 
1090 βλέπω δοπῆς ἔπι Blaydes —— 1096 óízrov9" |] ὀρέγονθ᾽ F. Gu. Schmidt 

1100 σῶμα βαρβάροις Herwerden 1104 αἱματηφόρ᾽ ὀμμάτων 
Rappold 1105 sq. τἄλλ᾽ ἂν... ἔφυς ἂν 1107 ἐναύλοις κρύφϑ'᾽ ὑπὸ 
Blaydes 1123 ἀΐδαν G [Δ4ιδαν μέλανα ναίουσιν 1120 Καφαρίσιν 
Blaydes 1182 ἁλίμενα δ᾽ ἔκιχε Μάλεα, βαρβάρους τάλας Schneidewin | 
στολᾶς] πρὸ γᾶς C. Busche 1135 νεφέλας] ὀλοὰν vel 'Βλέναν 
1142 πάλιν ἀντιπνόοις 1152 λόγχαισι] μάχαισιν Blaydes 1154 πό- 
νους ϑνατῶν)] ϑνατῶν στάσεις Schneidewin 1158 ἔλιπον) ἔλαχον 

1180 λύεϑ᾽] λείπεϑ᾽ 1195 ξυμφορᾷ 

1201 μόλοι δ᾽ ὅποι, 1209 οἰχτρότατ᾽ ἐν ὑγροῖσιν, nisi potius 1208 
ἁάνατον δὲ ποῖον scribendum sit 1911 ἁλιμένους . . πέτρας 1218 
Τροίαν  : 1225 ὡς πόσις ys κατϑανών vel ὥς ποϑ᾽ ἡνίκ᾽ ἐνθάδ᾽ ἦν 
vel ὡς ὅτ᾽ ἐνθάδ᾽ ἦν πόσις vel ὁ πόσις ὥσπερ ἐνθάδ᾽ ὦν 1227 γοῦν] 

γὰρ Blaydes 1928 etiam τόνδ᾽ ἔτι σχήσεις F. Gu. Schmidt 12392 
χρόνιος Blaydes 1235 σπονδὰς καϑῶμεν Monk 1236 μεϑῆκα iam 
Blomfield | δ᾽] 9" Blaydes 1947 ἐξορίξομεν non Jerram, sed R. Ellis 
proposuit 1954 πλούτου δέχοι᾽ àv F. Gu. Schmidt 1260 τῶνδέ γ᾽ 
ἀγέλαις 1264 τάδ᾽] μάλ᾽ Blaydes 1268 ἀπαίρει Seager 1269 ὥς γ᾽ 

1219 οἴκους κόσμον ἐξοίσω 19286 τρύχου σεαυτήν vel τρύχου" σὺ 
σώξει. (vel σὺ μὲν ζῇς) vel τρῦχ᾽ ὧδε σαυτήν et ΜΜωχνέλεως ἔχει Blaydes 

1287 δύναιτ᾽ αὖ F. Gu. Schmidt | πόσις] ποτ᾽ ἄν 

1800 τυγχάνων] προστυχὼν vel εἰ τύχοις 1313 παρϑενικῶν 
Blaydes 1329 sq. λαῶν τε... ποίμναις τ᾽ Elmsley . 1884 v] δ᾽ 
1335 πηγὰς δ᾽ αὖ παύει 1339 μαλάσσων 1844 ἀλλάξαιτο χαρᾷ 

1347 πυριγενίδὐυ 1860 δ᾽] τ᾽ Blaydes 1353sq. ὧν μὴ ϑέμις uro" 
(vel μηδ᾽) ὁσία ᾽πηύρω W. Headlam 18ὅθ5α. ϑυσίαις.. ϑεούς Blaydes 

1366 sq. etiam ἐν δὲ σεβάσμασιν ὑπέρβαλέ σ᾽ ἄλλα Herwerden 
1374 δῆτ᾽] (δὴ δ᾽ 1387 χαὶ σὲ πρὸς πέλειν ϑέλω 1389 συσσῶσαι 

1436 πελαγίας Blaydes 1482 scribendum νίσονται pro νίσσονται, 
1486 dele ,fort. ἐάχει" 1488 δρόμῳ Blomfield 1495 μόλοιτε 

QeÀcGciov vel μόλοιτέ ποτ᾽ ἐνάλιον 1498 ὑπ᾽ αὐγαῖσιν vel ὑπὸ 
ῥιπαῖσιν Blaydes 

1501 γλαύκ᾽ ἐφ᾽ ἅλι᾽ οἴδματα W. Headlam 1512 ἄναξ, κάκιστα 
δὴ ᾽ν δόμοις (vel τἀν δόμοις) 1535 λευκὰ δ᾽ Blaydes | ἱστί᾽ ἤρομεν 
Schneidewin, ἱστί᾽ ἤρετο vel ἱστί᾽ ἴστατο Blaydes, ἱστί᾽ εἰσένουν W. Head- 
lam 1536 τε] δὲ 15837 τοῦτ᾽ ἀνασχοπούμενοι, 1538 Πηενέλεω 

1543 πῶς ἢ * τίνος 1555 κοῦφά γ᾽ ὄντα 1558 παραβλέπων 
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Blaydes 1559—1566 delet E. Bruhn 1564 πρόχειρον osi] ἕξετε 
πρόχειρον 1565 οἱ δ᾽, ὡς κέλευσμ᾽ ἔδωκεν 1511 ᾿καϑέξετ᾽ 
15173 ἄλλοι, 1587 ἐκ γῆς] ἐνθένδ᾽ 1590 πλέωμεν αὖϑις αὖ (vel ἐς 
δόμον) vel zAéousv . o κατακέλευξ σύ Blaydes | ἀξιῶν W. Headlam 
1597 εἶ οὐχ Blaydes 

1611 ἐϑύνειν Blomfield 1630 δοῦλος; XO. o? φρονῶ γὰρ εὖ; 
1656 ἴσχε] εἶργε 1662 αὐδῶ] εἶπον 1673 φρουρᾷ vel φρουρῶν 

Blaydes 

Ad I 7 (Cyclopem) 

Novam collationem librorum LP publicavit A. Mancini in Rivista 
di Storia Antica IV (1899) 1 et 2 p. 38—16. Hac cognoscitur quam 
accuratae sint eae collationes quae mihi praesto fuerunt. Locos ali- 
quo modo memorabiles ubi divergunt quidem lectiones vel aliquid novi 
allatum esse videtur affero hos: 30 τῶ L, và vs |, τῶδε P 82 ἔχει LL 

compendio sie scr. αὖ dubites ἔχει am ἔχοι sit, ἔχε! P 51 κλιτὴν ΠΡ 
53 στασίορον P 92 vájv y L, τῶν P 94 ἐχπειϑόμεϑα P 

ἐχπυϑόμεϑα p 102 ξέν᾽ Lp, ξεῖνε P 106 πάρει L compendio sic 
scr. ut facile πάρα legas, πάρα P 181 ἥδετε LP, ἥδεται p 201 
y εἰσὶν ἢ qy ὑπὸ | 208 τρύχουσι L in τρέχουσι m. 2 mutavit 
235 ὀφϑαλμῶν LP 267 ἐξοδᾶν L sed sb in ras. scr. ὦ 291 siov- 
σάμεϑα L 806 .ὥλεσε LL ὥλεσεν l 816 oóy 11, 448 ἥδιον Lp, 
ἤδιο P 465 εὑρήμασι LP, εὑρήμασιν | 514 ἀμμένει LP μὲν 
reser. [P 548 πρός y Lp, πρός vs P 569 dor, P | 626 χρίμπτε- 
σϑαι LP χρέμπτεσϑαι l 614 c): τίς P, 69: τίς σ᾽ L, unde ad textum 
hoe unum redundat, ut 306 ὥλεσε οὐ 465 εὑρήμασι, scribendum sit pro 
ὥλεσεν et εὑρήμασιν. 

De codice P ex libro L derivato vide quae modo ad v. 82 et 106 
et infra ad v. 498 allata sunt. 

6 iv δεξιᾷ 8 τοῦτ᾽ ἰδὼν] ταῦτα πάντ᾽ 9 ἔδειξα] ἔδωκα 
16 ἐπ᾽ ἐρετμοὺς Blaydes 80 μένων] τλήμων C. Busche | τῷ γε δυσσε- 
βεῖ 81 δεῖπνον ἀνόσιον διακονεῖν 82 καὶ νῦν ὃ προσετάχϑης 
86 παῖδάς μου νέμοντας 40 ἀοιδαῖς) ἅμ᾽ ᾧδαῖς Blaydes 41 sqq., 
55sqq. hemichoriis, 63sqq. choro tribuit R. Arnoldt 41 ἐν πέτροις 

49 τάδ᾽ οὐ τάδ᾽ 51 τάχα σοι vel κατὰ σοῦ 59 χεράστας: 
Blaydes 63 secundum τάδε delet W. Headlam πΤῦ ἀνασείξις conicit 
idem 79 μονοδερκέτα 82 δ᾽) τ΄ 84 τίνα δή Blaydes 86 στρατη- 
λάτῃ τάχα Mancini 92 ἐσβεβῶτες 97 λάβοιμ᾽ ἂν (aut antea πόϑ᾽ 
ἀν) 99 τί τὸ χρῆμα: 

104 οἷδ᾽ - ἄνδρα Blaydes | fort. interpungendum κχρόταλον δριμύ, 
Σισύφου γένος 117 ἢ 121 ἢ ̓ κ τοῦ ζῶσι 182 πᾶν γὰρ ἄν σοι 
δρῶμεν ἄν 140 ὦ φίλτατον màu 142 ἐξέϑρεψ᾽ ἐν 150 οὐ γὰρ 
ος καλεῖ; 152 ὡς ἂν εὐφρανϑῶ πιών 1ὅ8 βαβαιάξ 158 τοῦ 
λάρυγγος 162 τυρόν τιν᾽ ἢ μήλων βοράν (vel κρέας vel κρέα) 
169 τοῦτό γ᾽ ὀρϑὸν vel ἵνα τοῦτο τὸ πέος ὀρϑὸν ἔστ᾽ ἀνιστάναι, 
170 παρεσκευασμένον 172 οὐ κυκήσομαι 114 μέσον] μόνον 
180 διακροτήσατ᾽ vel διακορεύσατ᾽ 181 ἐπεί ys] ἥτις ys (vel ἐπεὶ 



m ad I 7 (Cyclopem) (1 

γαμουμένη ys πολλοῖς ἥδεται) 182 τὸν ϑυλάκους 185 εἶτ᾽ ἐπτοήϑη 
. ἀνδρῶν πολὺ 191 φϑείρεσϑε 195 λάϑοιτέ νιν vel λάϑοι τις ἄν 

199 μυρίῳ δ᾽ ὄχλω 

301 εὐγενῶς] εὐκλεῶς 205 τυμπάνων τὲ κρούματα (vel τ᾽ ἀλα- 
λάγματα) 206 πῶς] ποῦ 220 ἐπεὶ τἄν (vel vol) μ᾽ ἐν 223 προσ- 
ἕσχον vel τήνδ᾽ ἔσχον 225 σώματ᾽ ἐμπεπλεγμένους 229 (ἐπύκχκτευσ᾽, 
ὦ γέρον) Blaydes — 232 τὰ] cà Mancini 288 τόν vs  ] 235 χλῳῷ᾽ν 
Blaydes 239 ἐμβαλόντες) ἐμπολῶντες E. B. England 244 ἀνθράκων 

247 siu'' ὀρεσκόων 248 ἅλις μὲν ἀρνῶν 252 ἄντρα τάδε γ᾽ 
265 μὰ κύμαϑ᾽ ἱερά τ᾽ Blaydes, fort. μὰ διερὰ κύματ᾽ 261 ἐγὼ] ἐμὲ 

208 κακοὶ] γέ σοι 210 sq. αὐτός γ᾽ ἔγωγε vel αὐτὸς ἔχ᾽ “ ἐγὼ γὰρ 
xrí. vel οὐ τοῖσδ᾽ ἐγώ cs .. περνάντ᾽ ἐσεῖδον 282 πόνον δεινόν τιν᾽ 
Blaydes 288 ἄντρα τοὺς G.Lehnert, ἄντρα τούὐσδ᾽ vel ἄντρα σ᾽ ὧδ᾽ 
(vel ἄντρα cov ᾿ξαφιγμένους) Blaydes 292—295 delet, versu 296 post 
282 collocato, Mancini 292 ἱερός γ᾽ (vel δ᾽) 299 νόμου (vel vó- 
μων) δὲ ϑνητῶν εὐλόγως ἐπιστρέφου vel νόμος δὲ ϑνητοῖς, εἰ νόμου γ᾽ 
(vel νόμων γ᾽) ἐπιστρέφει 

801 πέπλους 308 ἀναλώσεις] ἑτοιμάσεις Blaydes 810 ὁ πόλ- 
rog Vitelli τοῖς βροτοῖς 321 ὅ τι] ὕπου 324 στεγάν᾽ Blaydes 
328 χροτῶ... κτύπον F. Gu. Schmidt | κροτῶ] ῥέγκω 331 πῦρ ἀνάπτων 

884 οὐδενὶ δὲ ϑύω Blaydes | ἐμοί, ϑεῶν ἐγὼ Mancini 841 οὐ φεί- 
σομαι F. Gu. Schmidt 343 πῦρ καὶ λέβητα τόνδε πάτριον ὃς ξέσας 

344 ἀμφέξει] ἑψήσει 345 τοῦ... ϑεοῦ 849 ὅρμον κατέσχον ἀλι- 
μένου ΒΙαγ 65 | κατέπεσον C. Busche 352 xsiul κινδύνου πέλας vel 
κἀπικινδύνους μάλα 353 σὺ δ᾽ Blaydes 356—374 tribus ordinibus 
chori distribuit Hermann 356 εὐρεῖά cov φάρυγξ Blaydes 362 
σκάφει Goes 369 ὦ τλάμων W. Headlam 373 iég9«] ὀπτά 
390 (et 411) σκύφον 398 sq. XO. τίνι ῥυϑμῷ; Oz. τὸν uiv 

402 xa ἀναρπάσας Blaydes, καὶ κατασπάσας Lacon 408 etiam 

ἁβρὰς κρεάγρᾳ vel δικρῷ μαχαίρᾳ F. Gu. Schmidt λάβρως Blaydes 
404 post 399 collocat Mancini 409 τῶν ἐμῶν] δυστυχῶν idem 
415 κομίξει] πορίξει vel πιέξει 422 στρώσει 495 ἦδεν Blaydes 
433 λελημμένος] πεπηγμένος C. Busche 435 τὸν] σὸν 439 etiam 
τοῦ Ζιονύσου τοῦ φίλου vel τοῦδε τοῦ φίλου 9:00 Blaydes 489 56. 
ὡς διὰ μακροῦ γοῦν, οἵ γε τόνδε τὸν φίλον χηρεύομεν σίφων᾽, ἔχοιμεν 
καταφαγεῖν W. Headlam 445 ἔρρειν 446 βακχίῳ Blaydes 
447 ῥυϑμῷ σύ νιν Goes, ῥοπάλοισί νιν 404 ὑπνωϑῆῇ (cum Dobraeo) 

460 δ᾽ ὅπως τις 465 γεγήϑαμεν μαινόμεϑα (vel γέγηϑα μαίνομαί 
τε τῷδ᾽ εὑρήματι) 466 γέροντά τ᾽ ἐς vel κἄπειτα καὶ γέροντα καὶ σὲ 
καὶ φίλους 461 ἐμβιβάσας 414 εἰ τὸν 475 ἐμπρήσομεν 
484 δαλὸν Blaydes 490 ὄμμα τ᾽ ἀπῳδῶς (vel ἀπῳδὸς) κατακλαυσό- 
μενος Mancini 498 ὑπαγχαλίξων L sic scr. ut facile ὑπαγκαλίους 
legas, ὑπαγκαλίους P 499 ἐπὶ δεμνίῳ (vel δεμνίου) Blaydes | δεμνίοις 
τ᾽ ἄκανϑαν olim Hermann 

500 (χλιδανὸν) 601 uvooyoíicrov ^ 504 δαιτὶ σεμνῇ — 507 ὑπάγει 
δέ μ᾽ οἶνος ὅ08 ὥρᾳ 510 ἀσκὸν ἔνδος] οἶνον ἔγχει 514 sq. 
γλυκὺ δ᾽ ἀμμένει λέχος cov χρόα (vel λύχνα δ᾽ ἁμμένα δίεισιν) Blaydes 

518 ἐξαναλϑήσει Herwerden, (ἐξανϑήσει Blaydes) 522 βίου] ϑεός 
Mancini 526 ἵν᾽ ἂν τιϑῇ vig . . εὔκολος 528 ἦ 530 πῖϑι, Blaydes 

541 Ulixi, 551 choro tribuit et 533 et 544 permutat Ulixi datos 
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Mancini 544 κλίνηϑι, σύν μοι, (vel σὺν ἐμοὶ) Blaydes | &ic] fort. δοὺς 
558 ἀλλά μ᾽ 556 ἔγχει πλέων ys τὸν σκύφον διδοὺς ποτοῦ (vel 

σκύφον δίδου μόνον) 558 δὸς οὕτω μοι. ΣΙ. μὰ zi οὐ vel δὸς 
οὕτως. ΣΙ. οὐ μὰ Δία πρὶν Blaydes 559 λαβόντα --- γεύσωμαί τε σέ 
Mancini | τ΄ ἐγώ vel τέ σοι Blaydes 563 ἐκπιεῖν Herwerden 564 
ὥσπερ ἔμ᾽ .. χώσπερ οὖν πρέπει (vel χώσπερ εὐπρεπές) Blaydes | χ᾽ ὥσπερ 
οὐ καμῇ Goes 568 ἐγχεῶ 54 εἰς ὕπνον πεσεῖ 515 ἣν δ᾽ οὖν 
λίπῃς 516 ἰοῦ ἰοῦ Dlaydes 582 Γανυμήδη Elmsley 583 κάλλιον 
ἢ proposuit ante me L.Spengel | ««AAtov' ἢ 586 ἐγὼ vo . 591 τῷ δ᾽] 
ὧδ᾽ vel τῇδ᾽ 592 ἐξώσει vel ἐξήσει vel ἐξεμεῖ 593 ἔσωϑεν ὀμμά- 
τῶν ἥσει, ὅθ90 τὸ] τὲ 

601 σὺ δ᾽ Blaydes 604 αὐτόν 9' ἑταίρους v' Mancini (malim 

αὐτοῖς ἑταίροις) 605 ὑπὸ ϑηρός Mancini | οὐδὲν οὐδ᾽ ἀνδρῶν 
628 ἐξαμαυρωϑῇ vel ἐξαφαυανϑῇ 629—648 et 654—662 choriea 
quinque choreutis in primo ordine collocatis tribuit R. Arnoldt 632 
XO.] HMIX. Hartung 633 ἐκτήκειν 636 ἢ ὠϑεῖν 6429 κοὐδὲν 
ἐς τὸ συμμαχεῖν vel κοὐδὲν οἵδε (vel κοὐδέν εἰσι) συμμαχεῖν 648 οἰχτεί- 
ρομεν} αἰσχύνομαι (volebat ἀλγύνομαι ὃ) 646 ἀγαϑὴν]) χρηστὴν 
647 ὥστ᾽ 654 ἔν τοι Blaydes 660 Αἴτνας Victorius 661 μή 
{πώςΣ σ᾽ 663 χκατηνϑρακίσμεϑ'᾽ Blaydes 664 sqq. chorica quin- 
decim choreutis tribuit R. Arnoldt 664 τόνδ᾽] ταὔτ᾽ 081 (λαϑόν- 
v£g) ποτέρας ἔκ (vel δὴ vel γὰρ) χερός 682 ἐκ δεξιᾶς. KT. ποῦ 
ποῦ; 088 τοῦ κρανίου 685 ἡ τῇδ᾽; ἐπεὶ τῇδ᾽ εἶπας vel qj τῇδέ 
πῃ; τῇδ᾽ εἶπας Blaydes 693 δώσειν] fort. τίσειν 694 κακῶς] μάτην 

101 ἄνωγ᾽, ἐπεὶ 103 ἤσω] στελῶ 107 προυχνβαίνων Blaydes 

Ad II 1 (Iphigeniam Tauricam) 

3 etiam ἔβλαστε, παῖδε δ᾽ ᾿ἀτρέως Dadham 32 ἴσον πτεροῖς] 
ὑπόπτερον Blaydes 34 1. ἱέρεαν (item 1399) 46 εὕδειν] ἄδειν 
Munro 51 ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπικράνων Schneidewin 54 1. ὕδραιον P, 
ὑγραίνειν 608 δ᾽] τ᾽ 10 εὖ κυκλοῦντ᾽.. αὖ σχοπεῖν 92 πλὴν 
ταῦτα 98 προσοίσομεν; καὶ πῶς νιν ἂν (vel οὖν) λάβοιμεν ἄν; (vel 
καὶ πῶς νιν ἐξεύροιμεν ἄν:) 99 κλῇϑροα χαλάσαντες Blaydes 

100 ἐπ᾽ οὐδὸν ἔσιμεν Selher, ἀν᾽ οὐδὸν ἔσιμεν (vel ἀλλ᾽ οὐδὲν 
ἴσμεν) Blaydes 105 vs iam Elmsley | οὐκ αἰκιστέον Fr. Vogel 
111 τολμητέ᾽ ἐστί 118 ὥρα δὲ γείσων τριγλύφων 9' ὕπου (vel ὅποι) 
Blaydes 116 οὔ τοι] οὔτω Badham 193—125 et 137—142 cory- 
phaeo tribuit Hermann, 123—202 chorica coryphaeo dat Westphal 
126 ὦ... Δίκτυνν᾽] ὦ Λατοῦς “ἰκτυνν᾽ Elmsley 150 etiam τοιάνδ᾽ 
Elmsley 1069 εἰς 10e πέμψας Burges 1061 ὑγραίνειν 180 ᾿“σιή- 
τιδα 184 τὰν μολπαῖς Bluydes 193 sq. ἄλλαξεν δ᾽ ἐξ ἔδρας ἱερᾶς 
ὄμμ᾽ αὐγᾶς Elmsley 194 ἱερὸν ὄμμ᾽ {φἀνταύγασ᾽ » αὐγᾶς R. Ellis 
197 ἄχε᾽ ἐπ᾽ ἄχεσιν Blaydes 

209 ἐπ᾽ ἐμοὶ Elmsley 204 sq. δαίμων, ἐκ ματρὸς .. κείνας, ἐξ 
ἃς 211sq. post 213 collocat, in v. 211 πατρῴα λώβα scribens 
225 sq. (αἱμάσσουσα ξείνων βωμοὺς αἱμορράντους, δυσφόρμιγγά τ᾽) Lacon 
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226 ξείνων μάσσουσ᾽  R.Ellis | ξείνων αἵμασι βωμοὺς τέγγουσ᾽ (vel 
τέγγω βωμοὺς) 238 "4yeu£uvovos cv .. τόκος Dlaydes 250 fort. 
τῷ ξένῳ 262 fort. πολλῇ ξάλῃ 294 & φασο᾽... ἱέναι μιμούμενος 
295 οἱ ϑηρώμενοι Lacon 

305 φαύλως μαχεῖσϑαι Badham 800 ἐν βραχεῖ χρόνω 312 
εὐπήνοις ὑφαῖς 331 ἐξηράξαμεν vel ἐξαράσσομεν 335 ἔπεμᾳῳε 
340 τὸν φϑαρένϑ᾽ Blaydes 343 οἷα] οἶδα R. Ellis 355 διὰ] κατὰ 

396 ᾿σιάτιδα Blaydes 
414 γένετ᾽ ἐπὶ πήμασιν (item deleto βροτῶν) S. Reiter 444 χροΐ- 

σϑεῖσα vel μιανϑεῖσα Blaydes 452 sqq. (r&v γὰρ ὀνείρασι συμβαίη ᾽ν 
δύμοις.. ἀπολαύσειν S. Reiter) 401 νέοι Blomfield 400 διδοὺς] 
φόνους Schneidewin | fort. ᾿Ελληνοθϑύτους post ϑυσίας 462 inserendum 

411 xci] χὰ Blaydes 474 fort. ofowv . . διπτύχοιν νεανίαιν 
483 etiam κακοῖς &)vsig F. Gu. Schmidt 492 πότερος ἄρα σφῶν 
498 κέκληται] ἔκελσε vel ἔπλευσε vel ἀφῖκται 

518 γε] σφε Blaydes 521 λῦμα Μενέλεῳ E. Bruhn 543 ὃν 
λέγουσ᾽, εὐδαιμονεῖ; Madvig 548 πρός v 559 ὡς εὖ κακήν (vel 

ὡς Évrouóv) νιν τὴν δίκην ἐπράξατο vel δίκαιά τ᾽ Blaydes ὅτ8 ἕν 
δέ τινα λυπεῖ μόνον Lacon 576 τί λέξεις: οἱ δ᾽ ἐμοὶ γεννήτορες 
F. Gu. Schmidt 519 σπεύδουσ᾽] φέρονϑ᾽ 580 τὸ δ᾽ εὔνουν τότε 
μάλιστα γίγνεται Blaydes 588 sq. ὅστις ἀγγεῖλαί τί μοι εἰς Ἄργος 
ἐλθὼν τάς v' Sakellaropulos 

633 ἕανϑόν τ᾽ ἔλαιον σῶμα σὸν κατασβέσαι Wieseler 643—051 
quinque choreutis in primo ordine collocatis dat R. Arnoldt 645 ἀλλ᾽ 
οὐ γὰρ οἶκτος ταῦτα, χαίρετ᾽ Weil 048 ἐς πάτρας ὅτι πέδον ἐμβάσει 
Blaydes 652 sqq. διόλλυσθαι, φεῦ φεῦ, πότερος ὃ μέλλων; | 654—001 
αὖ epodum utrique hemichorio vel utriusque hemichori vicarüs tribuit 
Hermann 615 καί us δεῖ 618 δὲ] τε 619 προδούς σε σώξεσϑαι 
᾽ς δόμους αὐτὸς μόνος vel σωϑεὶς προδοῦναί σ᾽ αὐτὸς εἰς οἴκους μολὼν 
vel προδούς σ᾽ ἀνελθεῖν αὐτὸς εἰς οἴκους μόνος 691 γὰρ οὖν ἔμ᾽ 
Blaydes 697 ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ γένοι᾽ ἂν RB. Ellis 

112 προσωτάτω ᾿λλάδος Blaydes 118 μέλλω γ᾽ ὡς βλέπονϑ᾽᾽ ἕξειν 
Lacon 720 χκεὶ μάλ᾽ (vel νῦν) vel καὶ μὴν ἐγγὺς ἕστηκας φόνου (vel 
καϊτοὐγγὺς σύ γ᾽ ἔστηκας φόνου) 122 λίαν] πολλὰς 125 χατευτρε- 
πίξετε vel τάχ᾽ εὐτρεπίξετε 126 μολοῦσαι Blaydes 749 πείσω γε 
(deleto vct) Weidner | xei σκάφος νεὼς ἐμβήσομαι (εἰσβήσομαι) vel 
εἰσβήσω) εἰσβιβῶ Blaydes 159 etiam πολλῶν ἄκη Herwerden 
182 τάχ᾽ οὖν ἔροιτ᾽ ἂν πῶς ἄπιστα σῴζξομαι Lacon 185 ἐς ἧπαρ 
186 δ᾽] τ᾽ 

804 "4oyog ἐνθάδ᾽ ἐστὶν Blaydes 826 delet Herwerden 

831 χἀγὼ σὲ Blaydes 833 νοτίξει) σκιάζει Schumacher 837 κρείοσ- 
σον᾽.. εὐτυχοῦντενώ 839 ϑαυμάτων o. καὶ λόγου πέρᾳ 841 ἀλλή- 
λοιν 848 α. ὅτι σύναιμόν μοι τόνδε δόμοισιν ἐξεϑρέψω (vel ἐξέϑρεψας) 
φάος 898 φανεῖ] φράσαι Blaydes 

911 σϑένειν] ἐθέλειν Herwerden 912 οὐ μή μ᾽ ἐπίσχῃς μηδ᾽ 
ἀποστήσῃς τὸ μὴ οὐ 930 ϑεῖος] (ϑεός vig) Blaydes 943 059" 
ἔπεμψε R. Ellis 946 fort. ἔσατ᾽ 964 9"| δ᾽ Blaydes 966 εὐμε- 
νῶς Herwerden 9129 ἦλϑον αὖ] ἤλθομεν 986 ληψόμεϑα τῆς ϑεοῦ 

988 σπέρμα κατατρύχουσ᾽ ἀεί 994 ἀπαλλάξω τε καὶ σώσω σ᾽ ἐς 
οἴκους Blaydes | post 994 lacunam statuit J. Jessen 995 δὲ μὴ οὐ 
λάϑω Herwerden, δ᾽ εἰ λήσομαι 999 εἰ μὲν ἔργα ταῦϑ'᾽ 
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1000 τἄγαλμ᾽ ἀποίσεις vel τἄγαλμά τ᾽ οἶκον vel τἄγαλμ᾽ ἐς οἶκον 
Blaydes 1006 φροῦδος ποϑεινόν Monk, βεβὼς ποϑεινός 1028 δύ- 

ναισϑ ἄν 1025 ἐκσωζοίμεϑα vel ἐκσωξζώμεϑα Blaydes 1037 τὸ 
δ᾽ ὅσιον σώσω ᾽ν φόνῳ Herwerden 1042 τί δ᾽; εἶτα F. Gu. Schmidt 

1049 λάϑοιμεν ἄν 1055 ἅπαντ᾽ ἂν ἐκβαίη Blaydes 1069 etiam 
τῆς σῆς ἱκνοῦμαι Elmsley 1075 καὶ σώζου] διασώζου 

1112 νόστον] πόντον vel ἀκτὰν 1118 τὰν Blaydes 1120 
(ἀτρύτῳ» δυσδαιμονίᾳ Herwerden, μεταβολᾷ δυσδαιμονίας 1125 χκηρό- 
δετος 1128 Ὁ ὃν 1182 αὐτοῦ {σὺ Blaydes 1132 sq. fort. 
ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ ῥοϑίοις βήσῃ λείπουσα πλάτας 1188 βήσει] πλεύσει 
1155 σώματ᾽ αἴϑεται Blaydes 1166 sq. delet Herwerden 1172 sig 
ἔρωτα τοῦ 1118 (κοινῷ τῷ ξίφει) 1114 οὐδ᾽ ἂν βάρβαρος δρᾶν 
τοῦτ᾽ ἔτλη 1185 καὶ ζῆν γε πατέρα 1198 τἄρρητα δρᾶν 

1214 καὶ φίλων γ᾽ οὐ δεῖν Blaydes 1215 sq. προνάῳ et ἅγνισον 
χύτλῳω Wieseler 1231 ὡς χρή 1944 Παρνασοσίαν 1246 κατέ- 
ρξπτος 1264 πολλοῖς Blaydes | τὰ παραυτὰ anonymus, τὰ παρόντα 

1282 ἐν κυχλόεντι ϑρόνῳ 
1801 πρὸς πύλας] παρὰ πόδας 1321 ποῖον ὄνομά σ᾽ ὀνομάσας 

1332 ϑύουσα] ἅψουσα 1844 ἑἐώμενον 1802 ἦγον] εἶχον vel 
εἷλκον Blaydes 1366—1376 suspectos habet E. Bruhn 1374 δ᾽ ἐν 
σώμασιν  Wieseler, δὲ σώμασιν J. Jessen 1385 v«óg Monk ante 

Nauckium 1386 καὶ ῥόϑια (vel τὴν ἅλα vs vel 0094 ἁλὸς) λευκαί- 
νξτε Blaydes 1888 sq. ἔχετε... εἰσεπλεύσατε ΘΘΌΡΘΥ post 1394 
lacunam statuit Hermann 

1408 ἀγκύλας] ἀρτάνας Blaydes 1414 lAsóg σ᾽ ἐπισκοπεῖ Beager 
1441 versus τῶν... ἀναψυχάς non videtur delendus 1479 χαλόν] 

fort. κακόν 1480 etiam ἴτων vs τὴν σὴν Elmsley 1484 fort. παύω 
1495 καὶ ἀνέλπιστον Blaydes 

Ad II 2 (Supplices) 

20 ἐμοῦ iam Herwerden . 27 μόνον] νόμιμον C. Busche 42--τὸ 
ordini quinque matrum, 71 5464. duobus ordinibus quinarum ancillarum 
tribuit R. Arnoldt 46 χκαταλείβουσι Matthiae 76 Asvxüg 

11 (φόνῳ) Blaydes 82 ἀεὶ yo&v Jacobs 87 sq. χειρῶν xvozov et 
ϑρήνου 

124 τί δ᾽.) τί; vel τί δ᾽ ἢ 148 χϑονός]) ποτέ 104 διὰ μὲν 
αἰσχύνης ἔχω Blaydes 165 scribendum ἀμπισχεῖν (vel ἀμπέχειν) 
175 κείνων) κεδναῖς Herwerden 

206 ὑδρηράς 291 ἔδωχας ἀκόντων ϑεῶν 220 ἡγούμενος] 
ποιούμενος 280 ϑέσφαϑ' ἁξητίμασας Blaydes 288 πολέμου τ᾽ ἄνα- 
δρομαῖς E.H. Eldike 241 πλεῖον] μεῖξον 242 xoc] πικρά Blaydes 

248 ἴθ᾽ οἶμαι δ᾽, εἰ R. Ellis, [9 οὐ γὰρ οὖν 252 ὥς σ᾽ Blaydes 
271—285 tribus choreutis distribuit Hermann, quinque matribus 

Πὰν. Arnoldt 282 χάρματα] κύρματα Wakefield 283 ἁλικίᾳ ταύταᾳ 
209 ἀχρεῖον] ἀδύνατον Blaydes 
800 νῦν δ᾽ ἔστι σοί τε τοῦϑ᾽ ὁμὴν τιμὴν φέρον Herwerden | τοῦτο 

δὴ τιμὴν 309 λαχεῖν) τυχεῖν Blaydes 822 γοργὸς ὡς Seager | ἀεὶ 
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βλέπει 840 εἰσηγησάμην 840 ἐκρύσομαι Blaydes 367 ϑεοὺς 
κατὰ μεγάλαν Πελασγίαν C. Busche 810 vsus? τε et 380 νέμουσ᾽ ἀεὶ 
τὰ δυστυχῆ W. Headlam 819 σέβει | δ᾽] 97 396 οἷδ᾽ ἔτι 

408 τῷ πένητι τὴν ἴσην Blaydes | ἔχων] λέλογχ᾽ Stadtmueller 
411 ὄχλου Blaydes — 417 ἄλλως] φαύλους C. Busche | τ᾽] δ᾽ Blaydes 
post 418 laeunam statuit C.Busche 428 ἦ τοι 482 κοὐδὲν οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ 
ἴσον 489 φέρων λέγειν Blaydes 440 ὁ δ᾽ αὖ ϑέλων Madvig 
443 ὑποῦσιν ἀστοῖς] πονεῖν ἑτοίμοις 448 ἠρινοὺβ στάχυς 449 τόλ- 
μας} τέμνων 452 καλῶς) κόρας Blaydes 454 δάκρυα δ᾽ ἑτοῖμα 
σοῦστι Munro, δάκρυα δὲ τοῖς παϑοῦσι C. Busche 408 πεμψ᾽ ἡ πόλις 

460 ἐμοὶ δέ γ᾽ αὖ τάδε 418 μῦϑον)] ϑυμὸν Blaydes | v βραχεῖ 
χρόνω Lacon 484 κατ᾽ ὄμμα 490 Πλούτωνι δ᾽ vel potius πολέ- 
μοισι (vel μάχαισι) δ᾽ Blaydes 499 ἀναιρόμεσϑα iam Elmsley 
496 οὐκ ἄρ᾽ 

502 τὲ] δὲ Blaydes ὅῶ95α. αἴσχιον, ἠἡμύνασϑε... καλῶς et cum 
F. Gu. Sehmidtio τεϑνᾶσι κεῖνοι C. Busche 530 διοίχεται] φυλάσσεται 

533 ἐνταῦϑ᾽ ] ἐκεῖσ᾽ 535 αὐτῶν ὅ89 νοσφιεῖς ὧν χρῆν τυχεῖν 
Blaydes 547 σκαιόν ys τἀμπλάκημα τῆς γνώμης Lacon 551 δ᾽ 
ἐσαῦϑις] δὲ πρόσϑεν 566 σέϑεν] μακρόν vel πολύν Blaydes ὅτ4 sq. 
post 577 transponit C. Busche 5UT roig γὰρ πονοῦσι πολλὰ δή cv 
εὐδαίμονα vel κάρτα πόλλ᾽ εὐδαίμονα (vel εὐδαιμονεῖ) Blaydes δ718 ἐν 
πάλῃ λάβῃ Stadtmueller 591 μὴ ἀναμόργνυσθαι Herwerden 9454. 
εἴη μόνον μοι συμμάχους ἔχειν χτὲ. vel τοὺς ϑεοὺς ἔχειν τε καὶ δίκην 
σέβεσϑαι Blaydes 597 χρήξοντ᾽  χραίνοντ᾽ C. Busche, ἀρήγοντ᾽ 
F. Gu. Schmidt, συνόντ᾽ Blaydes 598—033 duobus ordinibus quina- 
rum ancillarum et ordini quinque matrum distribuit R. Arnoldt 

604 sqq. στερνοτυπέες ἂμ πόλιν κόποι, χτύποι φανήσεται, τίν᾽ ὦ 
τάλαινα ψόγον, τίν᾽ ἂν τῶνδ᾽ αἰτίαν λάβοιμι; et 614 ἐξεκάλεσε et 616 
ϑεοὶ βροτοῖσιν νέμουσ᾽ ἁπάντων xvi. W. Headlam 608 αὖϑις αἱρεῖ 
Herwerden, αὖ καϑαιρεῖ 609 τόδε μ᾽ αὖ (vel τόδε τοί με) ϑράσος 
Blaydes 628 ἐπιποϑεῦσα E.H. Eldike 638 sq. λόγου δ᾽ ἐγὼ μακροῦ 
σε λύσω 6429 (τά τ᾿ ἀμφὶ Θησέως πρᾶξιν) Blaydes | εἰ δὲ κοίρανος 
Elmsley 655 ὄχϑον)] ποταμὸν 662 δ᾽] τ᾽ 690 φοινίους 
695 τὸν ᾿4τϑίδ᾽ 

109 (οἰκείου) ἀεὶ τοῦ) 114 ὃ] δ᾽ Blaydes 711 κυναῖς ϑερί- 
ἕων Lacon 118 πόδα] πάλιν 128 0g] ὁ δὲ Blaydes 138 ἀστοὶ 
δὲ Ε΄ Gu. Schmidt 140 μέτρια φρονοῦντος idem, μέτρια διδόντος τ᾽ 

145 ἐντείνοντες οὐρανοῦ πέρα vel οἱ τόξα τ᾽ ἐντείνεσϑε τοῦ καιροῦ 
πέρα 140 δίκης τοσαῦτα πάσχοντες 748 πόλεις δ᾽... ϑέλξαι κακά 

Blaydes 749 διαιρεῖτ᾽ iam Blomfield — 750 ταῦτ᾽; ἐκεῖνν 162 ἦραν 
110 ἐξάγεις] ἐκκαλεῖς 111 αὗταί γ᾽ (vel δὴ) 112 ἀλλ᾽ εἶμ᾽ Uv 

αἴρω 115 ἔρημος οἰκῶ vel ἄκραντα κλαίω 1716 τἀνάλωμα πάλιν 
αὖϑις λαβεῖν 181 διπλοίξεται Blaydes 198—823 chorica septem 
matribus distribuit, verba roig .. λέγεις delens, Boeckh, 798—836 cho- 
rica septem matribus et septem ancillis dat Hermann, quinque maitri- 
bus R. Arnoldt 

800 (ἀύσατ᾽ &ócor vel) ἀπύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ 831 vs] δὲ Blaydes 
834sq. φάτιν ἔφηνας R. Elhs — 838 στρατῷ] τάφῳ Weston ^ 838sq. 

(ἐξαντλεῖς σποδῷ γόους, ἀφήσω τοῦτ᾽, ἐκείνῳ δ᾽ ἐκλιπὼν E. H. Eldike) 
889 γόους ἀφειδῶς (vel ἀφειδεῖς) Herwerden 840 ἐκεῖσε μύϑους R. Ellis 
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842 ϑνητῶν) πάντων 848 νέοισιν πέφυκας Blaydes 860 ὡς τίς 
Radermacher 810 οἶκον] οὔ ποτ᾽ C. Busche 811 ξευχϑεὶς] πει- 
σϑεὶς 885 ἠπείγετ᾽ ἐπὶ 886 ἵππους τ᾽ ἐλαύνων 894 οὐδ᾽ ἦν 
(vel οὖν) ἐριστὴς Blaydes 899 ὅσας] ἴσως kh. Ellis 

917 εὖ παιδευτέα vel ἐχπαιδευτέα Blaydes 918—924 coryphaeo 
tribuit ER. Arnoldt 926 ἀφαρπάσαντες 938 συγχώσας Blaydes 
948 πικρὰ γὰρ ὄψις σωμάτων πέλει vexoGv Faehse, πικρὰ γὰρ ὄψις 
κὠμμάτων πέλει νεκρῶν W. Headlam 950 τί] ot 951 ἀλλὰ] εἶτα 

952 ἄστη φυλάσσεϑ'᾽] τούτων διαξζῆϑ'᾽ (vel βιώσεσϑ'᾽) 953 σμικρόν 
τι 968 καπφϑιμένοις Blaydes 975 sq. λοιβαὶ δὲ φϑιμένων ἀοιδαί 
τε τὰς ὁ χρυσοκόμας et 919 sq. νοτέρ᾽ ἀεὶ πέπλων προστέρνων (vel πρό- 
στερνον) W. Headlam 979 πτύχας ἄρδω Blaydes 988 ὕπερ ἀκρίξει 
Barnes 9929 sq. αἰϑέρ᾽ & λαμπάδ᾽ ὠκυϑόαν ἄνυμφ᾽ et 1014 ποδὸς 
ἅλμα τᾶς W. Headlam 998 ἐπυργώσατο 

1005 πόνους] γόους C. Busche 1009 ἧσπερ ἕστηκας Blaydes 

1014 ποδὸς ἀλλαγαῖς R. Ellhs 1026 ἴθ᾽ αἵτινες εὐναὶ idem 1029 

(λυγραῖς ἀσβόλοις R. Eldike) 1035 πένϑος συναιμόνων 1049 δόμους 
(vel δόμον) περάσασ᾽ 1068 ἀλλ᾽ οὐδέ σοί τι Blaydes 1072—1079 
choriea tribus matribus dat Rh. Arnoldt 1083 γνώμαισι δευτέραισιν 

1089 τέκνων] παϑών 1098 ἥδιστα πρόσϑ᾽ ἰδεῖν, ὅτ᾽ Blaydes 
1101 πατρὶ δ᾽ ἥδιον τί δὴ C. Busche 1106 ἀποφϑαρῶ 1108 

δυσπέλαστον 1112 μηδὲν] μηκέτ᾽ Blaydes 1114—1164 quinque 
matribus et quattuor pueris distribuit H. Arnoldt, item ego diversa 
ratione (cfr. Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen XXXII p. 410 sqq.) 1116 
ἁμενοῦς] ἀκρατοῦς. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἐστὶ Blaydes 1118 πολλοῦ ϑρήνους 
ζώσης μέτα δή C. Busche 1119 κατακχναιομένης 1195 ἀλγέων 
πιμρῶν 1154 παρὰ] κατὰ vel περὶ Herwerden 1160 ἐπιβάλω 
Blaydes 1184 ὠφελεῖν πάτραν F. Gu. Schmidt 1192 πολεμίαν 
1193 c] δ᾽ 

1908 πόλιν] πέλας 1209 δειχϑεῖσα) κουφϑ'εῖσα 1211 ἡγίσϑη 
1212 ᾿Ισϑμίῳ ϑεῶ 1229 τόνδε γ᾽ ὕρκοις Blaydes 

Ad II 3 (Bacchas) 

18 μιγεῖσ᾽ 23 πρώταις δὲ Θήβαις 82 αὐτόσ᾽ Blaydes 
88 φρένας Elmsley 84 τ δ᾽ Blaydes 50—52 delet Collmann 
64—'1 coryphaeo, 72—104 choro, 105sqq., 120sqq. hemichoriis, 135 sqq. 

ΚΕ choro tribuit R. Arnoldt 66 κάματόν v ̂  ἀκάματον Elmsley 72 ἡ 
μάκαρ 82 ϑεραπεύων 

109 ϑαμὰ βακχχιοῦσϑε᾽ 193 τρικόρυϑοι 126 ἐντόνῳ 147 
ἀΐσσει) ἐγείρει 176 ἀνάπτειν) τινάσσειν vel καϑάπτειν Blaydes 
178 ἤσϑημεν Elmsley, ἤσϑην δὴ vel ἠσθϑόμην, κλύω Blaydes 180 
ἕτοιμος ἥκω Elmsley 

207 χρεὼν χορεύειν 209 δι᾿ ἔριδος δ᾽ Dlaydes | 9^ ὄργε᾽[ (vel 
τοὔργον) Seager 210 adde personae notam KA. 4211 λέγων F. Kraus 

2129 Πενϑεὺς) καὶ μὴν memorat Blaydes 251 ἀναίνομαι πάτραν 
Rappold 261 γίγνεται] πίνεται F. Gu. Schmidt 269 οὐδέν ἐστιν 
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ἕξι 370 ϑράσει τὲ δεινὸς vel ϑρασὺς δὲ πᾶς τις vel ϑρασὺς πεφυκὼς 

9129 et 322 à σὺ δὴ γελᾷς vel οὗ σὺ καταγελᾷς 276 0'] τ᾽ 

Blaydes 

306 πέτραις] νάπαις Rappold 314 οὐ φρονεῖν Wieseler 
318 ὁ νοῦς ὁ σώφρων ex Suid. v. ᾿ρίστιππος Boeckh 3217 νῦν τ᾽ 
ἄνευ τούτων νοσεῖς W. Headlam 331 ϑύραξε] ἀϑέριξε Matthiae 
841 δεῦρ᾽ ὕπως (vel ἵνα) στέψω 345 τῆσδε Blaydes 358 oic9" 
ὕπου anonymus 811 γᾶς Elmsley 

445 φροῦδαι πέλουσι Blaydes 401 μέλεσϑε χειρῶν Wieseler | 
τόνδ᾽ 455 εὖ χλιδῆς (vel τρυφῆς) ὕπο vel ἐκτενισμένος 459 τὴν 
Ἀφροδίτης καλλονὴν Blaydes 401 οὐκ ὄκνος οὐδείς Wakefield 
400 ἡμᾶς ἐθιάσευσ᾽ Elmsley, ἡμῖν ἐξέδειξ᾽ vel αὐτὰς ἐξέδειξ᾽ Blaydes 

408 Σεμέλην ὃς ἔξευξ᾽ ἐνθάδ᾽ οὐ καλοῖς γάμοις Burges 412 &ox- 
χεύτοισιν ἐξαυδᾶν vel ἀβαχχεύτοισι δεικνύναι 410 ἐχϑαίρειν 
471 ὁρᾶν ἔφης (vel σὺ φής) 

504 αὐδῶ ᾽μὲ Blaydes 506 οὐκ oic9" ἔτ᾽ εἰ ξῇς W. Headlam | 
οὐκ οἶσϑα νῦν οὔϑ᾽ οἷα δρᾷς oU9^ ὕστις εἶ vel οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις 
οὐδ᾽ ὃ δρᾷς οὐδ᾽ ὅστις εἶ 508 ἐνδυστυχεῖν σοι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειον 
ἦν Blaydes 518 etiam ἡμᾶς γὰρ ἀδικεῖς... ἄγων F. Gu. Schmidt 
539 τε] δὲ 554 ἄνα] ἅμα 564 ἀγρώστας vel potius ἀγραύλους 

568 ὠχύροον DBlaydes 516—578 — 580sq. cum Hermanno et 
582—588 — 589—593 statuens has partes quattuor choreutis, reliqua 
choriea coryphaeo tribuit R. Arnoldt — 579 πόϑεν (x09 5», 589 ἰώ, 
ὃ Διὸς ὃ Διόνυσος ὦ idem 598 ἔλιπε] ἔβαλε 

623 x&v Blaydes 633 ἔρραξεν W. Headlam (debebat ἤραξεν) | 
συντεϑράνευται 639 (00:5 προνώπιος τάχ᾽ ἥξει 0417 στῆσόν ποτ᾽ 
ὀργὴν καὶ ϑὲς Blaydes ὀργῆς δ᾽ ἄπο ϑὲς anonymus 655 στρόφις 
σοφὸς σύ Maehly 663 πρὸς τί ϑεὶς Wieseler | λόγου] ὁδοῦ 618 
ὑπεξήκριξεν Blaydes 088 σώμασιν παρειμένοις Wieseler ^ 698 cvve- 
ξώσαντο ; 

101 σπαργῶν] σφριγῶν 112 ϑεόν γ᾽ ὃν 116 ϑαυμάτων ts 
κρείσσονα (vel 9 ὑπέρτερα) 136 μόσχους 188 ἔχουσαν ἐν δισσαῖν 
χεροῖν 141 ἤ σ᾽ ἂν ξυνάψαι vel ἢ ἂν σὺ ξυνάψαις vel 7] ἄν τις ξυνά- 
φαι 154 ἥρπαξζόν vs τὰν δόμοις (vel τάκ δόμων) βίᾳ 156 συνείχετ᾽ 
vel ἐσώξετ᾽ 160 οὗ δὴ Blaydes 101 τὸ δ᾽ αἷμ᾽ ἔνιψαν Vauvillers, 
νίπτουσι δ᾽ αἷμα 191 εὐίας σ᾽ 196 sq. ϑήσω φόνον τε... πολὺν 
ταραγμόν τ᾽ ἐν 199 ἐχτρέπειν] τινα τρέπειν 

814 ἴδοιμ᾽ ἂν ἡδέως νιν 815 ὕμως δ᾽] καὶ πῶς 820 γὰρ 
οὖν φϑονῶ 824 εὖ τ᾽ et εἶ σοφὸς πάνυ Blaydes | πάμπαν σοφός vel 
σὺ πάνσοφος F. Gu. Schmidt 828 ἦ 837 ϑήσει Blaydes 
847 δώσει] fort. τίσει 853 τῶν φρενῶν DBlaydes 860 ὡς πέφηνεν 
ἀνθρώποις ϑεὸς W. Headlam, ὃς πέφυκε παντελῶς ϑεὸς vel ὃς πέφυκεν 

ἐχνόμοις (vel ἐχδίκοις vel ἀσεβέσιν) ϑεὸς Blaydes 801 εὖ φρονοῦσι 
δ᾽ Elnsley, ἀνϑρώποισί τ᾿ Rappold, ὁσίοισιν δέ γ᾽ 863 9460] στήσω 

861 ἡδοναῖς} ἐν μυχοῖς 876 σκπιεροκόμοιο 819 κορυφὰν 
903 ἔφυγε κῆρα 909 βροτοῖς] ϑνατοῖς Blaydes 930 ἔνδον! 

ἀεὶ Herwerden 935 ζῶναι τί σοι Blaydes 937 παρά] κατά vel 
περί Herwerden 968 ἁβρότητά μοι Blaydes 981 Μαινάδων ἐς 
χκατασχοπὴν nunc proponit W. Headlam 989 (ἀφ᾽ αἵματος anonymus) 

991 γένος] γόνος Blaydes 
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1005 οὐ ξηλῶ W. Headlam | χαίρω] καιρῷ Matthiae, καιροῦ Seager 
1006 τῶν ἀεὶ] χρεὼν αὖ Matthiae 1018 πυρὶ φλέγων Blaydes 

1029---1042 chorica quinque choreutis tribuit R. Arnoldt 1042 ἄδικά γ᾽ 
1052 cvoxixcOiv 1055 αὖϑις αὖ κατέστεφον 1060 ὄσσοις ὁρᾶν 

(vel ἰδεῖν) vel ὥστ᾽ ἐκμαϑεῖν vel ὁρᾶν σαφῶς vel ὁρᾶν ὄχλον vel μαϑεῖν 
(vel ὁρᾶν) ὅπου (vel ὅσαι) 1065 κατῆγε μᾶλλον μᾶλλον 1067 γρα- 
φόμενος)] στρεφόμενος Blaydes | ἕλκειν δρόμον Seager 1073 ὀρϑὸν] 
ἱερὸν (vel ὑγρὸν) 1078 ϑεῶν τις ὥς γ᾽ ἐπεικάσαι (vel ὡς ἐπεικάσαι) 

1088 σεμνὸν 1085 ἔσχε 
1124 οὐδ᾽ ἔλευσσέ νιν 1180 τ΄] δ΄ 1182 ἐστέναζεν Blaydes 

1153—1199 quinque choreutis in primo ordine collocatis ter alter- 
nantibus tribuit R. Arnoldt 1157 τ᾽ ἐπὶ στόμ᾽ Aic N. Macnicol, 
v ἐπιστολάδαν ΝΥ. Headlam 1163 ἀγών ἐσϑ' αἵματι Blaydes 
1119 πρῶτον iam Elmsley post 1183 lacunam duorum versuum iam 
Schoene statuebat 

1911 ἥγισται 1914 τριγλύφοις κάρα 1244 οὐδ᾽ οἷον φέρειν 
vel οὐ φατὸν λέγειν 1945 τάλαινα . . ἐξειργασμένη 1258 ἴδοι 
19287 δύστην᾽ ἀληϑῶς ὡς vel δύστην᾽, ἀπόστηϑ' ὡς 1288 χαρδίαν 
πηδᾶν ποιεῖ Blaydes , : 

1301 extremum versum esse amplioris eius orationis, qua Agaua 
membra filii componens lamentata sit et se incusaverit (vid. ad v. 1329), 
putat Robert 1312 δίκην δ᾽ àv 1399 ὡς κολῶ ᾽γὼ Blaydes 
1330—1339 ut ineptum oraculum delet J. G. Vuertheim 1888 πολλὰς] 
πολλοῖς vel ἐχϑροῖς 1384 (ἂν ἴδοι) Blaydes 1386 μὴ δ᾽ ὅϑι ϑύρ- 
cog Wieseler, μήτε τι ϑύρσου 1387 Βάχχαι δ᾽ ἄλλοισι Blaydes 

Ad ΠΠ (Heraclidas) 

Argum. lin. 8 Ζήμητρι τῶν εὐγενεστάτων παρϑένων Radermacher 
v. 4 πόλει τ᾽ ἄχρηστος] φίλοις τ᾿ ἄμικτος Blaydes 5 αὑτοῦ δ᾽ 

ἐραστής Stadtmueller, αὑτῷ δὲ χρηστός Blaydes 21 προπίνων Cobet 
65 δ᾽ ἦσϑα τῶνδ᾽ ἄρ᾽ οὐ καλός Blaydes 72 ἀτιμίαν England 

173—110 choriea coryphaeo tribuit R. Arnoldt 14 ποία Gcvuqoocs; 
δείξει τάχα 76 χύμενον] κείμενον 81 ἢ 82 ἁλίάψ 9184. χειρὶ 
.. φράσον] χερσὶν κομίξεις νεοτραφεῖς κόρους, φράσον 95 ἢ... εἰπέ 
μοι 96 μελόμενοι] βουλόμενοι 

/ 106 βιαίως 108 μεϑεῖναι] προδοῦναι vel προέσϑαι Blaydes 
110 πρὸς τόνδ᾽ ἂν ἁγών τἄρα τοῦδε Hermann 140 ἔχων] πόλεως 
Blaydes | versum delet England 143 κυρίας Scaliger 150 ἐλπίξω 
τί που Cobet 102 ἀνόλβους 158 λόγους τῶνδε καὶ τὠκχτίσματα 
108 Τιρυνϑίοις τε πόλεμον 169 ἕρπ᾽ εἰς τὸ λῶστον Blaydes | αἱρή- 
σειν Seager 188 πρόσϑεν] ᾽ντεῦϑεν 190 (ὅστις Ἄργος ἂν) Blaydes 

195 τότ᾽ Ἄργος Faehse 199 ἐγώ τοι (vel γὰρ) 
202 πόλει τάδ᾽ ἀρκεῖ 212 τούτων γέ που 215 σοι] τοῖς 

223 αἰσχρὸν τοῦ πόλει χωρὶς κακοῦ DBlaydes, αἰσχρόν, ἐν δὲ τῇ πόλει 
κακόν England 291 ναὶ πρὸς Blaydes 228 χεῖρας Elmsley 
230 ἅπαντα γὰρ] εἶ πάντα γάρ, deletis versibus 281 84. et partieula δ᾽ 
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in v. 232, Oeri 231 κρείσσον᾽ ἤ oq ̂ ὑπ᾽ 240 τε] δὲ 258 πλείω] 
μείξω Blaydes 299 γάμων ἀπ᾿ ἐσϑλῶν Enger 

313 εἴς νιν F. Gu. Schmidt 320 (κἀν ϑανοῦσ᾽, ὅταν ϑάνω Oen) 
325 delet C. Busche 365 ἀντομένους] ἁπτομένους Dlaydes 

367 etiam βασιλῆς τι δείσας F. Gu. Schmidt 383 πάρεισιν ἢ μέλλου- 
σιν Blaydes 384 σ᾽ ὁ Blomfield 386 xo? μάλα anonymus, καὶ 
τάχ᾽ οὐ 894 δ᾽ εἰς ὀφρὺν 396 στρατόπεδόν τε καὶ δόρυ vel στρα- 
τόπεδον δορὸς δίχα 

400 τέμνεσϑαι]} ῥέξεσϑαι — 407 ἐν δὲ πᾶσι Blaydes 414 ἐκ χερῶν] 
etiam εἰς μόρον F. Gu. Schmidt 418 ἤν ys δὴ δράσω Elmsley | 
δράσω τι δή Seager 429 ἐς γῆν συνῆψαν χεῖρας C. Busche, ἄελπτα 
(vel ἔγγιστα) γῇ ξυνῆψαν Blaydes 460 delet Oeri 482 ϑέλω δ᾽ 
ἐρέσϑαι 498 ἐν τῶδε δὴ ἐχόμεσϑα vel ἐν τῷδε γὰρ κείμεσϑα 

516 αἰσχυνοῦμαί γ᾽ οὐδ᾽ ἐάν τις καὶ λέγῃ 519 κακοῖς 593 
κόρην μ᾽ 526 δέ γ᾽ ἂν πρέποι 528 ἡγεῖσϑε δ᾽ (vel μ᾽) οὗ Blaydes 

536 ἣ ϑέλει ϑανεῖν ὕπερ Cobet, ἤ γ᾽ ὕπερ ϑέλει ϑανεῖν Blaydes 
558 χελεύεις)] λέγεις σὺ vel potius μεσεύεις C. Busche 565 τοῦτο 
χρῇξε vel τόδε πόριξε 583 ἡμὴ κάτω δὴ Blaydes 594 βροτοὶ 
F. Gu. Schmidt 596 μεγίστων Naber 597 μέγιστον ἐκπρεπὴς (vel 
διαπρεπὴς) vel μέγιστα διαπρέπουσ᾽ 599 ϑανοῦσα δὴ νεμεῖ Blaydes 

609 ἄνδρα] φῶτα Elnsley 610 βεβάναι βροτὸν (vel ποτ᾽ ἐν vel 
τιν᾽ ἐν) εὐτυχίᾳ 611 παρὰ] κατὰ 614 τὸν δ᾽ ἀτυχοῦντ᾽ (vel τὸν 
δὲ πεσόντ᾽) εὐδαίμον᾽ ἔϑηκε 632 οἵα δή or 657 σοῦ πρόσϑε, 
ναοῦ 661 πόδα] ποιεῖ Blaydes 662 σοῦ νῦν ἄπεστι Blomfield, 
οὐ νῦν πάρεστι 615 ὥς γ᾽ 098 ὡς οὐ μενοῦντα μ᾽ ἄλλα 

109 ἐντὸς ὧν 128 μελλησμὸν 728 λαιὸν δ᾽ ἔρειδε 143 
τοιοῦτος αὖϑις ἵνα τροπὴν DBlaydes 145 sq. verba οὐκ ὀρϑῶς .. δό- 
χησις expungit England 141 χαλῶς]} κρατεῖν 752.07] τ΄ 
154 γλαυκᾶς τ᾽ ἔτ᾽ (vel v' ἐς vel τάδ᾽ vel 9" Gu) ᾿ϑάνας Blaydes 

τοῦ ϑωπεύσομεν "Apoyos Faehse, καὶ ϑώψομεν "Aoyog 168 sq. 
(ϑνατῶν .. φανοῦνται) ἥσσους δαίμονες ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται vel ἥσσων 
Ζεύς ποτ᾽ ἂν ἔκ y ἐμοῦ φανείη) Blaydes 169 ἥσσους οὐράνιοι γένους 
φανοῦνται C. Busche, ἥσσους οὐράνιοι "x^ ἐμοῦ φανοῦνται W. Headlam 

114 (δορυσσόον δὴ) 1715 ἐμᾷ ys κακᾷ 119 φϑινὰς] τετρὰς vel 
τριὰς ΒΙαγ 65 181 δὲ γᾶς ὄχϑῳ (et 114 δορύσσοντα) Erfurdt, δὲ γᾶς 
παρ᾽ ὄχϑῳ Blaydes 183 dele ,fort. ἰάχει “5... 785 τούσδε 181 παν- 
τευχίας 188 ἡμέρα ϑήσει ταχὺ 189 ἐλευϑεροῦσϑαι 192 ξῶσίν 
τε xticiv Blaydes 193 etiam &o' ἔστιν Elmsley 

808 χαὶ κτανών μ᾽ 821 οὐκ] οὐδ᾽ 822 οὔριον φόνον) -υ.. 
ξίφος Blaydes 838 πόσον δέ τιν᾽ ἀλαλαγμὸν Elmsley 835 ἔρρηξεν 

886 ἐναλλαχϑεὶς vel ἐπηρείσϑη 831 (ἐκαρτέρει μάχη) Blaydes 
845 ἵππιον Elmsley, ἱππικὸν anonymus 853 δὴ] δὲ 858 ἡβώντων 
τύπον (vel σϑένος) 861 τε] δὲ 816 δ᾽ τ΄ 884 κύπτοντα καὶ 
vel πεσόντα καὶ vel κρατούμενον Blaydes 898 ἐνὶ δαί] εὔι᾽ ἄδει vel 
εὐιάξει. W. Headlam 894 ἔστιν δ᾽ 899 sq. τελεσσιδώτειρα Ζεύς 
(vel Ζάν) τε Κρόνου παῖς Blaydes 

900 ἀεὶ àv τε anonymus 914 δαϊχϑείς 919 πολλοῖς] κἄλλοις 
924 ὕβριν ἀνέρος vel ὕβρεως βροτόν 980 τύχην] βλέπειν Blaydes 
949 κατήγαγες] γαίας κάτω vel κάτωϑε γῆς h. Ellis 966 δέ γ᾽ 

19 ovg 972 ἔστιν ὕστις τοῦτον Blaydes 980 φέξει Cobet, λεγέτω 
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981 εἰκός τε καὶ... ἔχειν 994 νυκτὶ φροντίξων ἀεί vel νυκτὶ μη- 
χανήματα DBlaydes 999 ἀκούσεται γοῦν ἐσθλὰ W. Headlam, ἤκουσεν 
ἂν πάντ᾽ ἐσϑλὰ Blaydes 

1014 ἅττ᾽ εἶπας Cobet, & (vel ὅσα) μ᾽ εἶπας 101ὅ τόν γε.. 
σέβειν 1017 οὐκ ἂν ἀχϑοίμην 1024 τὸ γὰρ δρῶσ᾽ οὐκ ἐγὼ κρύψω 
(vel οὐ καλύψω ᾿γὼ) χϑονί 1026 τήνδε δὲ χϑόνα Blaydes 1041 
ἡ ῥεῦμ᾽ anonymus | ἐάσῃς σφ᾽ Blaydes 

Ad II 5 (Herculem) 

7 vexvoboi] χτίζουσι, 10 sq. ἣν πᾶς £v (vel cov) ὑμεναίοισι Κα- 
Óusióg ποτε λεὼς ἀνηλάλαξεν 11 etiam λωτοῖς ἀνηλάλαξαν 81᾽ πα- 
τρὸς] “ύκος ^ 40 σβέσῃ] ᾿κνίψῃ ὅ1 χρείᾳ 52 ἀστρώτῳ 'v 
63 οὔτε πατρὸς ἀπελαύϑην 66 πηδῶσ᾽ ἐν ἔριδι 69 ἐχεῖνα πάντα 
φροῦδ᾽ ἀνέπτατο 18 οἱ δ᾽ ἐξελέγχουσ᾽ vel οἱ δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἦλϑον 
ἄλλος ἄλλοϑ'εν 82 γῆς ὅρων (vel ὅρους) ἂν 97 ἔλϑοι δ᾽ 

100 ἀϑλίας 108 οἱ δ᾽ Blaydes 107 sqq., 119 sqq., 130 sqq. 
singulis choreutis tribuit Hermann, hemichoriis et coryphaeo Νὰ. Arnoldt 

111 vvxvigovrov Blaydes 113 (τρομερὰ uiv οὖν Wakefield) 
134 οὐδ᾽] ἀλλ᾽ Blaydes 139 róvós anonymus 141 etiam χρὴ δέ, 
δεσπότης ἐπεὶ 101 ἐς φυγὴν 164 τάξιν μὴ (vel οὐ) λιπών vel μὴ 
τάξιν λιπών Blaydes 168 ἐμοὶ iam Elmsley 181 87] δ᾽ 184 ἦ 
Blaydes post 185 lacunam statuit Herwerden 190 τῶν πέλας vel 

τῶν ἐτῶν 195 εὔστολον 196 ἐφεὶς 
200 τ᾽] δ᾽ 221 ἔδωκεν 288 λόγους Blaydes 244 ἐμπίμ- 

πρατ᾽ commendat Lautensach | αὐτὰ Herwerden 250 δὲ] τε 
210 δόξω 288. σὺ μὲν δόκησιν ἔλαβες εὐκλεᾶ. δορός 294 τε] δὲ 
297 καὶ τίς ϑανών ποτ᾽ ἦλϑεν (vel ϑανὼν ἀνῆλϑεν) vel τίς τῶν ϑανόν- 
τῶν ἦλϑεν Blaydes 299 σκαιὸν] σχληρὸν Εἰ, απ. Schmidt 

802 παραιτησοίμεϑα 809 ἐχφεύγει 818 ἤντησ᾽, ὕβρεως ἂν... 
ἔπαυσά νιν Blaydes 840 μάτην δὲ παιδοποιὸν ὧν ἐκλήξομεν Pflugk, 
μάτην δὲ παίδων πατέρ᾽ ἐμῶν ἐχλήξομεν 801 πλάχτρῳ 361 δ᾽] τ᾽ 

809 μακρῶν 316 (δορκάδα) 386 πέραν δ᾽ (vel v) ἀργυρορρυ- 
τᾶν "Efoov ἐκπέρασεν ὀχϑᾶν 389 Μαλιάδ᾽ 

498 (ἐκπεράσῃ) 484 (βίου τελευτὰν) 439 sq. παρέσχον ἀλκάν 
Blaydes 446 ποσίν] πρόσϑ'᾽ 450 γραίας ναρὰς F. Gu. Schmidt, 
ὑγρὰς 465 τε] δὲ 488 συνενέγκοιμεν ἐκ 489 δ᾽] τ᾿ Blaydes 
ἐνεγκοῦσ᾽] ἀμέργουσ᾽ vel ἀγείρουσ᾽ Purgold 494 καὶ σκιὰ] δεῦρο καὶ 

495 ἐλϑὼν ἡμὶν ἂν 498 σοί, Ζεῦ 
503 σμικρὰ 516 ὄντ᾽ ἠκούσαμεν Blaydes 529 σωτὴρ ὅδ᾽ ὑμῖν 

οὐδέν ἐστιν ὕστερος F.Gu.Schmidt 593 πρόϑυρα ὅ40 ἢ πότμου 
559 τινὲς Blaydes 564 ósÓooxórsc] δεδωκότες Wakefield 568 

ἕλχημα] ϑοίναμα 571 διαφορῶν] καταβαλὼν 5173 ve] δὲ Blaydes 
515 καὶ πατρὶ καὶ τέκνοισι olim F.Gu. Schmidt, καὶ παισὶ καὶ τῷ 

πατρὶ (vel γονεῦσι) vel καὶ παισὶ καὶ τοκεῦσι, (vel τῷ vs πατρί) Blaydes 
581 οὐκ ἐκσοβῆσαι Wakefield 586 τ΄] δ᾽ Blaydes 588 ὀλβίους 

ἂν ὧδέ πως Herwerden 599 vvv 
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605 τάδ᾽ 612 δωρουμένης 614 7j γὰρ 617 ἐλϑὼν δ᾽ ἐν- 
ϑάδ᾽ εἴσεται σαφῶς (vel τὸ πᾶν) 620 ἦ 623 χκαλλίονες γὰρ Blaydes 

626 σὺ δ᾽ F. Gu. Schmidt 629 οὐ μεϑιᾶσ᾽ 632 ναῦς 9" Blaydes 
634—636 suspectos habet Bernhardy 636 ἔχουσιν, o? δ᾽ οὔ] of 

τ᾽ οὐκ ἔχοντες Maehly 041 βλεφάρω 649 λυγρόν τ᾽ ὀλοόν τὲ 
650 χατὰ] μετὰ Blaydes 653 αἰεὶ] αἰπὺν (vel αἰπὴν) Herwerden 
663 ἁπλῆς Elmsley 672 μόνον] μέγαν Blaydes 687 παιᾶνας (et 
673 μὴ παυσαίμαν) W. Headlam 3 | 

109 ἃ χρῆν] ἐχρῆν SReager 119 εἰ ϑεῶν γε μή τις ἀνστήσειέ νιν 
Blaydes 123 etiam τῶν δωμάτων F. Gu. Schmidt, ἐκ δωμάτων 
129 δ᾽] τ᾽ et ἐγκλήσεται Blaydes 135—762 quindecim choreutis 
distribuit Hermann, coryphaeo et ducibus hemichoriorum R. Arnoldt, 
135—162 et 815—821 quindecim choreutis O. Hense 140 δώσεις] 
fort. τίσεις 155 ἐκτίνειν 110 λιμένα ys τὸν ᾿ἀχερούσιον λιπών 
111 δοχημάτων δ᾽ Blaydes 780 ὄλβου κλεεννὸν Herwerden 

811 ἃ νῦν ϑράσος ἀμφιβαίνει Pflugk 815—821 coryphaeo et 
ducibus hemichoriorum tribuit R. Arnoldt 840 χόλον Dlaydes 
854 (ἅττ᾽ oov Cobet) 858 μαρτύρομαι ᾽γὼ vel μαρτύρομαι δὴ 
800 τάχος ἐπιρρύξουσ᾽ ὁμαρτεῖν ὡς κυνηγέτης κύνας Blaydes 804 
χαταρράξω W. Headlam 866 ἐμή σφε λύσσ᾽ ἀφῇ 869 ταῦρος ἐμ- 
βολὴν βλέπων Blaydes 875—921 quindecim choreutis distribuebat 
diversa ratione Hermann, diversa R. Arnoldt ^ 876 πόλισμ᾽ 818 ταῖς 
μανίαις λύσσας vel μαινάσιν λύσσαις vel λύσσαις μαινάσιν 888 ἕκα- 
τογχεφάλας vel ἑκατογκεφάλων Blaydes 884 μορμορωπός Wakefield 

908 πέμπει 933 ῥίξας] κόρας 959 ϑεὶς πεπλωμάτων Blaydes 
964 χραταιᾶς] ἑκατέρας Burges 969 0] τ΄ 994 δ᾽] τ᾿ Blaydes 

1003 ἐπιλόγχῳ χερί R. Ellis 1016—1087 quindecim choreutis 
diversa ratione distribuit R. Arnoldt 1016 ἔχει] ἴδεν Herwerden 
102t cvv μοίρᾳ Blaydes 1025 sqq. στεναγμὸν τίν᾽ ἢ τίνα γόον φϑι- 
τῶν ἢ τὸν ᾿Αἴδα χορὸν ἰαχχήσω; Pflugk 1050 ὑπνοδεᾶ τὲ (mdAw)» 
ἐγείρητ᾽ εὐνᾶς Herwerden 1066 καταρράξῃ W. Headlam 1060 sq. 
εὔδει; καὶ εὔδει vel εὕδει; ἄυπνόν γ᾽ εὕδει. ὕπνον Weidner 1075 δὲ] 
τε Blaydes 1076 {τί πρὸς ᾿Ερινύων {σύγγονον» αἷμά ποτε σύγγνω- 
μὸν ἕξει; vel {πῶς πρὸς ᾿Ερινύων σιγγνώμην ἕξει; Herwerden | 9^] δ᾽ 

1087 δὲ] τε Blaydes | πέλαγος εἰς τόνδ᾽ ἐρράγη Wakefield 1095 
βραχίονας vel βραχίονε Blaydes 1097 ἥμην R. Ellis 

1101 ἤ zov Victorius 1109 ἕρπω τῶν ἐμῶν τέκνων πέλας Blaydes 
1110 προδῶ σ᾽ ἐν συμφοραῖς Herwerden 1122 βακχχευϑεὶς 

1127 ϑρόνων] μολεῖν Blaydes 1136 κακαγγελῶν Bergk 1140 περι- 
βαίνει Blaydes 1142 οἶκον ἐς βαχχεύσιμον Bernhardy 1151 τήνδ᾽ 
ἐλεινὸν Herwerden, τὴν ἔμηνεν R. Ellis, τοῦδε τἀνδρὸς Blaydes 1159 
φέρ᾽ ἀντίπρῳρον Rappold | (ἀμφὶ κρατὶ περιβάλω μέλαν σκότος 1164 
μένουσιν] ναίουσιν Blaydes 1175 γεγῶσαν) βεβῶσαν F.Gu. Schmidt, 
δὲ ϑνητῶν vel δὲ νεχρὸν vel δὲ φῦσαν vel γυναῖχα Blaydes 1190 
lege ἑχατογκεφάλοιο Seidler*, ἑκατογκεφάλα Blaydes 1197 ϑνατῶν! 
βροτῶν Elmsley 

1228 τά γ᾽ ἐκ ϑεῶν πτώματ᾽ W. Headlam 1932 ἦ μιαίνεις 
ϑεῖος ὧν 1239 δὲ κἄλλους Blaydes 1241 ὥστε κἀλκαϑεῖν vel potius 
ὥστε κεὐϑενεῖν Vitelli 1254 ἀμαϑίᾳ] ἀμελείᾳ 1263 ὁ Ζεύς] ἐστί 

1266 τ᾽] γ᾽ vel à" 1213 πόλεμον] γένναν vel λαὸν 1281 οὔτ᾽] 
Euripides, Rhesus. 6 
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o)» Blaydes 1288 χληδουχούμενοι] λοιδορούμενον Naber 1292 sq. 
κακῶς ἔστ᾽] κακὴ uoto (vel oto") 

:1307 πέδοι (vel εἰς γῆν) κάτω στρέψασα (vel ῥίψασα) 1812 
αἰσϑάνου 1315 εἴ τι μὴ ψευδεῖς 1823 0"] 9" 1332 λαΐνοις 
τέ G^ 1333 τίμιον ἀνέξει vel τιμῶσ᾽ ἀνέξει vel τιμῶσα σέψει Blaydes 

1840 πάρεργα μῶν τάδ᾽ ἨροδγποΙάθῃ, πάρεργα ταῦτά γ᾽ 1351 εὖ 
καρτερήσω 1862 vs] (ys vel σῶν) 1368 τῶν πολλῶν καλῶν 
1371 τ᾽] δ᾽ | ἀπώλεσα] ἠμειψάμην 1591:.6} 9" 1898 ἀϑλίᾳ τύχῃ 
Blaydes 1399 ἐναπομόρξωμαι Porson 

post 1403 versum Amphitryonis excidisse putat 1408 ποϑῶ τε 
καὶ πρὸς στέρνα 1412 οὐκ αἰδέσει; Blaydes 1413—1418 perso- 
narum notas correxit Victorius 1413 πρόσϑεν οὐ τάδ᾽ (vel τόδ᾽) ἦν 

1414 κλεινὸς ποῦ ᾿στὶ κεῖνος Ἡρακλῆς: Blaydes  ᾿ΗΠρακλῆς᾽ ποῦ 
Herwerden 1417 πῶς ἂν ἔτ᾽ ἂν εἴποις Blaydes 

Ad II 6 (Iphigeniam Aulidensem) 

5 ὀξὺ πάρεστιν] ἀχλὺς ἔπεστιν 10 σιγαὶ] ῥιπαὶ Blaydes 
81 κἀνταῦϑα πάλιν Herwerden 60 καϑεῖναι] χέασϑαι 69 φέροιεν] 
πνέοιεν Dlaydes 718 στολὴν Clem. Alex. I 335 76 delet (in v. pro- 
ximo scribens Πενέλαος οὖν xc9') Bernhardy 

110 ξυνδοῦντα καὶ λύοντα 121 (ἄκλυστον) 127 καὶ] τοι 
vel δὴ 180 παῖδ᾽ ἐφάτιξον Blaydes 141 ἕξῃ (ffov?) Elmsley 
160—163 ab Euripide abiudicat Bernhardy 

219 χρυσοπολλήτοις 220 ϑεινομένας 220 ποικιλοδερμάτους 
Blaydes 2834 μείλινον] λιτὸν (vel ἄμεμπτον vel ἄελπτον) vel potius 
ἄδειμον W. Headlam 283 sq. sónofruov .. Ταφίων 

324 δείξω γ᾽ Axyouois πᾶσι Blaydes 333 εὖ κεκομψεῦσϑαι πονη- 
oóv W. Headlam 335 μήτ᾽] μή μ᾽ Blomfield 886 οὐδ᾽ εἴ σ᾽ ἀλ- 
γυνῶ λέγων ἐγώ vel ἀποτρέπου᾽ τἀληϑὲς εἰπεῖν οὐκ ὀκνῶ λέγειν ἐγώ 
338 τῷ δέ γ᾽ ὄντι καὶ (vel μάλα) ϑέλων vel τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν ϑέλων 
Blaydes 351 delebat etiam Madvig 355 Πριάμου τὸ (omisso τὸ 
ante Πριάμου) Blomfield, Πριάμου γε Nodell 811 τοὺς μηδένας 
Blaydes 818 ἄνω] ἁλῶ Faehse . 898 στράτευ᾽" ὁμαρτεῖν δεῖ σφε 
μωρίᾳ φρενῶν E. Holzner 

444 δαίμων μ᾽ 446 ὡς] οὖν Blaydes 449 ἅπαντ᾽ ἄκλαυτα 
anonymus, ἄπραλχτα ταῦτα Seager, ἅπαντα χαλεπά (velóswe) 484 τε] 
δὲ 486 ἱμειρόμην vel ἔρως μ᾽ ἔχοι 

521 παρόν] λέγει vel ποιεῖ 561 τροφαὶ δ᾽ Blaydes ὅ11 xóc- 
μος ἐνών σφι μυριοπληϑοῦς E.Bruhn δ18 ἔμολες] ἔμελπες Α. Swoboda | 
ἔμολες, ὦ Πάρι, κεῖϑεν ov (vel Πάρις, ἔνϑεν οὗ) Weil | ἦτε] εὖτε Blaydes 

585 δέδορκας vel δεδόρκεις W. Headlam 586 lege in append. 
ἔρωτί τ΄ Blomfield 

601 μαλακῇ τ᾽ αὐδῇ 603 (κλεινότατον) 643 τοῦτό y ἣ μὴ 
648 ἔχκφηνον 649 γέγηθα σ᾽ εἰσορῶν, ἐμὸν (vel φίλον) τέκνον 

654 εἴ τί σ᾽ εὐφρανῶ 655 τὸ σιγᾶν] σιωπᾶν 657 τὸ δὲ ϑέλειν 
ἔχων 663 οὗ μήποτ᾽ ὥφελ᾽ ὁ Πριάμου φῦναι Πάρις Blaydes 
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665 (sig ταὐτὸ σοί γ᾽ οὐκ ἔστιν ἥκειν σῷ πατρί E. Holzner) 669 ἀπὸ) 
£x vel εἶ σὺ Blaydes 684 διαίνει μ᾽ ὄμματα Lacon 696 δὲ ποίου 
καὶ πόϑεν 

126 εἴϑισμαι ^x σέϑεν vel εἰϑίσμεσϑαά σοι vel οὖν εἴωθα σοι (vel 
εἰώϑαμεν) 128 τι 735 ἔσϑ᾽ ὁμιλεῖσϑαι (vel ὁμιλῆσαι) 101 ἥξει 
δὴ (vel πρὸς) Σιμοεντίδας δίνας 154 ἀνα] ἅμα 111 πολυπόνοις 
ἀσπίσι ττῦ κυχλωϑεὶς Blaydes 181 564. τάν τὲ Ζ΄ιὸς κόραν τὸν 
πόσιν προλιποῦσαν᾽ μήτ᾽ ἐμοὶ Herwerden 191 τανύσας] τακούσας 
Burges, τεγγούσας 

800 ἤνεγκον 816 ἐκμετρεῖσϑαι 811 δρᾶ γ᾽] ἔρδ᾽ Blaydes 
822 ἐκπρεπῆῇῆ Wakefield 881 δεξιὰν τὐμῇ Blaydes 840 ἄμφω γὰρ 
ἐφψευδόμεϑα τοῖς λόγοις ἴσως E. Holzner 807 τ᾿ ἀνοίξας Blaydes 
865 lege ἔνευσε μόρον (pro μόνον) Stadtmueller et adde μέλλοντ᾽ ἔνευσε 
φόβον E. Holzner 872 vvv Blaydes 882 νόστος] οἶστρος F. Gu. 
Schmidt 889 οὔτι ϑαυμαστὸν 

916 οὐ γὰρ οὖν πλέκειν Blaydes 951 οὐδ᾽ ἔσϑ᾽ ὃς ἄκραν χεῖρα 
προσβαλεῖ πέπλοις Herwerden, οὐδ᾽ ὥστ᾽ ἄκραν τὴν χεῖρα (vel οὐ τὴν 
ἄκραν χεῖρ᾽ ὥστε) προσβαλεῖν πέπλοις vel οὐδ᾽ ὥστ᾽ ἄκρον χέρ᾽ ἐμβαλεῖν 

. αὐτῆς πέπλοις 954 Φϑία δέ γ᾽ οὐδὲν 970 Φρύγα 911 φόνου... 
αἵματος Blaydes 913sq. lege ὅμως σ᾽ ὀνήσομεν (pro γενήσομαι) 
Stadtmueller . 993 ἀπάρϑεν᾽ ἐστὶ 995 (ἢ "x μὴ παρούσης) Blaydes 

997 ὁμοῦ 9' Elmsley 

1003 ἧς] ἐστ᾽ 1004 νῦν ἀπαλλάξαι Blaydes 1084 ἀνὴρ 
{χάριν E. Holzner 1063 παῖδα μέγα φῶς (vel σε vel σὺ φάος) Θεσ- 
σαλίᾳ W. Headlam 

1117 πατὴρ 1118 ἄγε] ἔχε 1182 ἔα] ὃ ἔ Blaydes | χρή] δεῖ 
Markland 1139 ἄνους ὅδ᾽ αὐτὸς νοῦν μ᾽ ἔχειν οὐκ ἀξιοῖ E. Holzner 

1157 διαλλαχϑεῖσα 1167 λέξον] ὅρα 1169 μισϑὸν]) stvew 
1185 ϑύσας cv σὴν παῖδ᾽ εἶτα vel ϑύσας σὺ παῖδ᾽ ἔπειτα 1190 εὖ 

φρονεῖν νεμῶ 1192 προσδέρξεται 1198 παίδων ἐὰν σῶν 

1203 (εἴ τι δ᾽ ὑστερούμεϑα) Blaydes 1201 λέλεκται, γνῶϑι μηδ᾽ 
ἔτι χκτάνῃς R. Ellis | μὴ κτείνας γένῃ 1208 κἀμοῦ 1209 τέκνον 
ἐκσώζειν 1228 τί δ᾽, ἀρ’ ἐγώ σε πρέσβυν, &o' (vel πρέσβυ πάτερ) 
1246 βίον] πάτερ 1264 ἐπῆλθε δ᾽ (ν6] ἐπέξεσ᾽) ἀφροδίτη 1212 δ᾽] γ᾽ 

1918 40g 1280 μέλος] γένος Blaydes 1292 sqq. τραφέντα 
παῖδ᾽ ᾿Δλέξανδρον κτίσαι Elmsley 

1331 δύσπονον vel δύσπορον W. Headlam 1344 ἔργον, ἣν σῳ- 
ξώμεϑα Lacon 1346 βοῶσι 1806 ἐμὲ δὲ δὴ τί δρᾶν χρεών; 
1886 οὔτι (vel οὐχὶ) σὴν μόνης 1391 τί τὸ δίκαιον τοῦτό γ᾽ ἔστ᾽; 
ἄρ᾽ ἔχομεν Blaydes 1399 etiam καὶ δόξα μοι Herwerden 

1408 τὰ... τὰ Blaydes 1435 παῦσαί us μὴ κάκιξζε] μὴ μή us 
μαλϑάκιξε E. Holzner | δέ μοι Herwerden 1467 o) σ᾽ ἐῶ 1410 
αἰϑέσϑω) ἁπτέσϑω 1480 ἑλίσσετ᾽] ἀείσατ᾽ vel ἀείδετ᾽ 1482 ϑεὰν 
ἄνασσαν 

1503 ϑανεῖν δ᾽ ἐγὼ (vel ϑανεῖν γὰρ vel ϑανεῖν δ᾽ ἔτ᾽) οὐκ ἀναί- 
νομαι 1560 αὐτὴ παρέξω (vel χροός" παρέξω) 1608 ϑεᾶς] πέρι 
1519 ἵν᾿ ἂν πλήξειεν εὖ vel ὅπως πλήξειέ νιν Blaydes 1680 ἐμοὶ δ᾽ 
ἐσήειν ἄλγος οὐ σμιχρὸν φρενί Cobet | ἐμοὶ δὲ φόβος (vel τρόμος) οὐ 
μικρὸς 1082 πληγῆς γὰρ ἤσϑετο κτύπον πᾶς τις σαφῶς 1583 οὗ] 
οἷ 1084 βοᾷ δὲ μάντις, πᾶς δ᾽ ἐπήδσε 1585 ὡς ἰδόντες 

6* 
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1594 ταύτην uiv ἀντὶ τῆς 1696 τὸ ϑῦμα δέχεται τοῦτο 1597 'IAtov 
τ᾽ ἐπιστροφάς 1598 ϑάρσος ἴσχε (ἔσχε Ὁ) 1699 ἡμέρᾳ γὰρ τῇδε 
δεῖ vel ὡς χρεὼν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ 

1619 καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγγὺς ᾿Ζἀγαμέμνων ἄναξ vel καὶ μὴν ὅδ᾽ 
"Ayeu£uvov ἄναξ στείχει πέλας 1620 (τοὺς αὐτοὺς) 1621 γύναι, | 
ϑυγατρὸς εἴνεκ᾽ ὄλβιοι γενοίμεϑ᾽ ἄν 1625 χρόνια δ᾽ ἀμά σοι Blaydes 

Ad III 1 (Andromacham) 

27 ἐλπίς μ᾽ ἄελπτος ἦγε Rutherford 28 χἀπικουρίαν κακῶν 
59 εὔνους δέ τοί σοι Blaydes 63 in textu l. παῖς 9 93 ἐκτενοῦμεν] 
ἐξεροῦμεν vel éxgorvotusv 98 σκληρόν vs τόνδε (vel τοῦτον) δαίμον 
Blaydes 

100—116 delet P. Albert 104 ἄγαγεν 1175sqq., 126 sqq., 
135sqq., 141sqq. hemichoriis tribuit R. Arnoldt 130 δόμον] πέδον 
Blaydes 145 μὴ col παῖς zhióg κόρας Weil 147 xócuov . . χρυσέαν 
χλιδήν 109 οὐδὲ χρυσὸς] οὐ Χρυσηὶς 187 ἀπώσῃ] στερήσῃ Blaydes 

194 τύχῃ σὺ πέρϑει Rutherford 195 in textu 1. 9^ ὁρᾷς 
206 ἀλλ᾽ ὅτι συνεῖναι 210 μεγάλη 'oví — 212 ταῦτά σ᾽ ἐχϑαίρει 

πόσις 215 τὴν χιόνι Blaydes 222- 225 delet Bernhardy (224 sq. 
C. Busche) 254 si δ᾽, οὐ μὴ λείψω ποτέ Weill (debebat Aízo) 
256 ᾽μέ σοι 261 σχληροῦ ϑράσους 266 εἴ σ᾽ ἕξει πέριξ vel ἤν σ᾽ 
ἔχῃ πέριξ (quidni ἣν πέριξ σ᾽ ἔχῃ ὃ) 289 Αύπριν ἠδὲ λόγοις αἱμύλοις 

293 ἀλλ᾽ εἴϑ᾽] εἴθε δ᾽ 294 ἃ τότε τίχτουσα Πάριν Blaydes 
305 o?9g ἀμφὶ Ἰρωΐαν μόχϑους W. Headlam 306 ἀλάληντο] 

ἐχάϑηντο vel ἀκάχηντο 322 ἔχειν] κλυτοὺς vel μόνον vel ἐπῶν vel 
λόγων Blaydes 330 εὖ φρονεῖν) εὐϑενεῖν F. Gu. Schmidt 346 ἀλλ᾽ 
ὄψ᾽ εἴσεται Burges 848 πολιός A.L. Haagers 35" οὐχ] οὐδ᾽ 
362 ἕν ἐχκδέδοικα 365 φρένας 385 καὶ] ὡς 894- 98 et 404 sq. 
permutat Hyslop 5898 ἐξιχμάξω Rutherford ^ 399—405 delet E. Bruhn 

400 ἐπεῖδον Blaydes 441 ὑπὸ] ὑπὲκ C. Busche 467 ἔριν 
κατ᾽ οἶκον vel ἔριν τ᾽ ἐν οἴκῳ (vel οἴκοις) 469 καὶ μίαν Blaydes 
410 δυοῖν ὑμνεργάταιν τε τεχτόνοιν W. Headlam | 8^] δ᾽ 480 πηδά- 
λιον 484 ἃ δύνασις) ὃ δύναται Blaydes 

520 ἐχϑροὺς} πτόρϑους Wakefield, υἱοὺς 52 μέλος] βέλος 
546 σπουδῇ διώκονθ᾽ (vel moosóovO") ὧδε γηραιὸν πόδα Blaydes 
δῦ1 ἔοικέ που Meineke 561 προμηϑίᾳ Weil 585 τ᾽] δ᾽ 
591 σοί του 592 ἀπηλλάγης)] ἀφῃρέϑης Blaydes ὅ98 ἄδουλα]) 
ἄνους σὰ F. Gu. Schmidt 595 κακίστην] κρατίστην T 596 Σ;παρ- 
τιᾶτις ἂν 

603 τὸ σὸν λιποῦσα λέκτρον 608 κακὴν ἐρευνῶντ᾽ 617 τεύχη 
δὲ κάλλιστ᾽ 619 κἀγὼ ϑάμ᾽ ἤνουν vel κἀγὼ παρήνουν 638 τε] δὲ 

650 τήνδ᾽] γῆς 651 ἀεί] ἅμα 6717 τούς γ᾽ ἐμοὺς Blaydes 
685 μ᾽ ἐλϑὼν Barthold 689 ὀξυϑυμῇ 

101 ὡς εἰσὶν αὐτῶν 123 ξύλλυε μητρὸς δέσμ᾽, ἐπεὶ ᾽ν Φϑίᾳ σ᾽ 
ἐγὼ 725 χαὶ λόγχης κλέος vel χκἀγῶνος μάχης 126 ἴστων 
140 κοὺ δυνατὸς vel οὐδὲν δυνάμενος 1710 εἴ τι πάϑοι γὰρ ἀνήρ 

τις ἀμήχανον Blaydes 180 ϑάλλειν δυνάμει v' ἀδίκῳ anonymus 
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181 ἡδὺ παραυτίκα idem, ἡδὺ γὰρ αὐτίκα 183 τελέϑει}] σφαλερὸν 
184 δόμῳ Blaydes 

810 κτείνασά γ᾽ οὺς anonymus 819 νέον 832 σύνδησον 
Blaydes 848 £x πέτρας Usener 855 ἐναλίου] ἁλίου 863 εἶθ᾽ 
εἴην] ἐκπταίην 864 ἐπέρασε πέτρας 809 παρώσεται 879 ἀλλό- 
ὅρους 880 τῶν ποδῶν πορεύεται vel δεῦρο προσπορεύεται 888 τίς 
ὧν δὴ πυνϑάνῃ 891 ναυτίλοις ἐκ χείματος 

906 ὑπήγαγες 924 δόμοι ᾿ξελαύνειν 929 ἐξερεῖ τις vel ἂν 
λέγοι τις vel πῶς οὖν, τάχ᾽ εἴποις ἄν͵, τάδ᾽ ἐξημάρτανες: 931 ob w 
εὖ λέγουσαι roicÓ . . λόγοις 935 βλέπουσά γ᾽ αὐγὰς 948 οὖν ἅπαξ 

902 εἴτ᾽ ἐχπτοηϑεῖσ᾽ 964 οὐκ ἔχων 965 si τινα δὲ δοίης, 
ὥσπερ οὖν δίδως 918 τὰς δειματῶπας ϑεάς v 980 συμφοραῖσι 
δ᾽ εἰχόμην vel συμφοραῖς δ᾽ ἠλαυνόμην 988 κἀς 984 ἄξω σ᾽ ἐπ᾽ 
οἶκον (vel οἴκους) vel ἄξω τέ σ᾽ οἶκον vel οἶκον (οἴκους) σ᾽ ἀπάξω (vel 
ἀνάξω) 985 ἐν δὲ 990 us] τε et καί μ᾽ ἕλῃ 991 οἴκους δὲ 
τούσδε vel καὶ τούσδε μ᾽ οἴκους 993 ϑάρσει ἧς 

1001 óv] ὡ ὠ 1008 δίδωσι] τίϑησι 1029 αὐτὰ δ᾽ 1080 πῶς 
πείϑομαι] πεισϑήσομαι 1039 δυστάνων πόσεων 1042 ἢ φίλοισι 
1062 ἦ 1061 ἑστίαν] ἐσχάραν 1014 τοίας δὴ 1086 ἡλίου] 
ἀστέρων 1088 ἦν ἐμοί γ᾽ (vel ἦν ὁρᾶν)" εἰς συστάσεις vel ἦν" ἅπας 
εἰς συστάσεις 1097 ἁρχαὶ δ᾽ 

1107 ὑποσχεῖν 1120 καιρίαν γὰρ οὐ τυπεὶς 1121 ἐξέπνει, 
vel ἔτ᾽ ἐνέπνει Blaydes 1129 νιφάδι] fort. λιϑάδι, cfr. Aesch. 
Sept. 144 1131 ἐκεῖσε καὶ δεῦρ᾽ ἀσπίδ᾽ Blaydes 1162 κριτής] 
fort. βραβεύς | versum spurium iudicat 1170 og ἐθέλεις 1171 
αὐτὸς δὲ κακοῖς πήμασι ληφϑεὶς 1172 συνέκελσας 1178 λείπεται 
ἤδη vel λοιπὰ καὶ οἴκοι 1188 ἀχτάν)] ὄχϑαν Blaydes 1187 πόλιν 
ὥλεσας (ὥλεσας) ἁμάν W. Headlam (πόλιν ἀμάν in Aldina) 1190 ἐμοῦ 
Blaydes 1195 διογενοῦς Koerner 1197—1221 chorica coryphaeo 
et ducibus hemichoriorum tribuit R. Arnoldt 1197 sq. ὀτοτοτοῖ (semel), 
ϑανόντι δεσπότᾳ γόους... δακρύσω (vel στενάξω) 

1200 ὦ] αὖ 1207 νοσφίσας] μ᾽ ἔχτισας 1217 ἐς "4óev] 
ὀπίσσω vel ἐν “Διδου 1222 οὐχέτι πτόλις πτόλις Blaydes 1228 ὑπὸ 
γαῖαν Elmsley, ὑπὸ γαίας 1224 ἄντρα νύχια] ἄντρ᾽ ἐνάλια 1288 
δ᾽ αὖ δέχου Blaydes 

Ad III 2 (Hippolytum) 

" Argum. lin. 26 etiam ὑπὸ γῆς κειμένῳ olim Barthold 

v. 10 ὁ Θησέως γὰρ παῖς μ᾽ Blaydes 11 ἁγνὰ Lacon 19 λαγ- 
χάνων ᾿ὁμιλίας vel εἰς ὁμιλίαν πεσών 21 κατέσχετο] ἐκνίξετο Blaydes 

31 Κύπριδι μὲν καϑείσατο anonymus 86 κἀς τήνδε 48 κακὸν] 
κλέος vel ποτὲ Blaydes 61 alterum πότνια delebat Bothe 18 κη- 
πεύει] ἀρδεύει 19 (ὅστις δ᾽ ἔδρασε) 

102 πόρρωϑεν Blaydes 115sq. φρονοῦντας αὔτως ᾧ πρέπει 
δούλοις λόγῳ προσευχόμεσϑα Jacobs ^ 121—140 choro, 141sqq., 161 566. 
hemichoriis, 1601 sqq. coryphaeo tribuit R. Arnoldt 135 τριταίαν 
136 sqq. τάνδε καὶ (vel τάνδ᾽ ἄνευ vel τάνδε δίχ᾽) ἀμβροσίου πόματος 
(πόματος Jacobs) ἁμέραν ΖΙάματρος ἀκτᾶς τε δέμας vel τάνδε δι᾽ ἀμ- 
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βροσίου στόματος 142 ἢ ̓ ξ 'Εκάτας Blaydes 161 πόσιν ἢ iam 
Musgrave 153 ποιμαίνει] βασκαίνει. Blaydes 159 λύπας heiske 

160 εὐναίᾳ (vel εὐναία) ᾽νδέδεται Blaydes 161 δυσφόρῳ et 163 
ἀμαχανίας anonymus 182 ταχὺ Blaydes 191 ἄλλο τι τούτου φίλ- 
τερον, ἀλλὰ Hermann 

202 ὦμοις] αὔραις 209 (κρηναίας vel) κρήνας που Blaydes 
224 μελέτῃ καὶ σοί anonymus 221 κλιτύς] (πηγὴ) Blaydes ^ post 229 
inserebat ex Aristoph. Vesp. 750 κείνων ἔραμαι, κεῖϑι γενοίμαν Valckenaer 

244 delebat Bothe 241 ὀδύνα Musgrave 254 συγκίρνασϑαι 
275 τρίτην τήνδ᾽ 277 οὔ qnc. 295 cov vel σὴ 

324 ᾽πιλείψομαι Blaydes 328 ἢ σέ γ᾽ ἀποβαλεῖν (vel ἀπολέσαι) 
vel ἢ σοῦ κῆρ᾽ ἰδεῖν F. Gu. Schmidt 359 οὐκ ἄρ᾽ ἦν ϑεὸς Κύπρις 
Blaydes 362sqq. et 668sqq. quinque choreutis in primo ordine 
collocatis distribuit, item chorica 566—598 R. Arnoldt 362 ἀνήκεστα 

363 μέλεα] μεγάλα Blaydes 364 etiam πρὶν σ᾽ ἀμαϑίαν κατανύσαι 
φρενῶν olim Barthold, πρὶν σὰν καϑυβρίσαι φρένα (vel σὰς . . φρένας) 

369 τί cs παναμέριός ποτε χρόνος κτίσει; 810 τελεσϑήσεται 
811 ἐστὶν οἵ τείνει κότος (vel τὰ τᾶς) 316 πεφρόντιχ᾽ Blaydes 
381 οὐ δ᾽ ἐχπονοῦμεν, οἱ Bothe 891 λέξω δὲ δή σοι olim Barthold, 
λέξω δέ τοί σοι 898 ἐνέγκαιμ᾽ ἄν νιν 894 ἐκ τοῦ γε σιγᾶν 
Blaydes 

407 pro ,,407—412 delet anonymus* 1. ,405—410 delet anonymus* 
415 Κύπρι πότνια 418 φϑογγὴν λάβῃ 419 ἀποκτείνει) ἀεὶ 

τείρει vel ὀκνεῖν ποιεῖ 426 φασιν ὠφελεῖν βίον Blaydes 438 ἐνέ- 
σπηψαν Monk post 440 aliquid excidisse putat Reiske 443 πολλὴ 
παρῇ 449 ἡ πείϑουσα Blaydes | διδοῦσα δοῦν 1. γοίδ, κἀντιϑεῖσ᾽ ἔρον 

452 ἔχουσιν] ἴσασιν (vel οἴδασιν) Blaydes | αὔτως Wakefield 466 
τόδ᾽ 467 οὐδ᾽ ἐκπονεῖν ys (vel οὐκ ἐκπονεῖν γὰρ) χρὴ 469 πλάσ- 
σειν ἀκριβῶς δεῖ νιν 411 ἀλλ᾽ εἰ πλέω τὰ χρηστὰ Blaydes | κακῶν] 
ἔργων olim Barthold 419 κάρτ᾽ ἂν εὖ Blaydes 415 κρείσσων .. 
ϑέλεις Beck 416 δ᾽ ἔρωτα olim Barthold, δ᾽ Zoecte 481 εὑροί- 
μεϑα 485 μᾶλλον ἀλγεινὸς Blaydes 491 τάχος διξητέον Brunck 

492 τοὺς εὐθὺν Blaydes 494 σώφρων μηδ᾽ ἐτύγχανες Lacon 
495 εὔνους οὔνεχ᾽ ἡδονῆς γὲ olim Wilamowitz 499 αὖϑις] αὐτίκ᾽ 
Purgold 

508 μὴ πρός cs τῶν ϑεῶν vel vol μή cs πρὸς ϑεῶν Blaydes 
504 νυγμὴν ἔρωτος Musgrave, ψυχήν, ἐρώσῃ olim Weil 518 δεῖ σ᾽ 
Blaydes 514 εἰς λόγον Bothe, ἢ τριῶν — 592 Κύπρι πότνια 
532 ἢ τοῦϑ'᾽ (κεῖν᾽) ὃ 535 καλῶς καλῶς 545 τὰν δ᾽ ἐν 549 
ξεύξασα πατρωΐων δρομάδι 551 καπνῷ] κόπῳ vel μάχῃ Blaydes 
552 ὁμευναίοις W. Headlam 556 στόμα] πόμα 50 σύ γ᾽ εἴποις 

558 οἵ᾽ ἐφέρπει vel οἷα ῥέξει ὅθ8 δεινά γ᾽ ἐς τὰ πάντ᾽ vel δεινὰ 
γάρ τοι πάντ᾽  Blaydes 5174 ἐπίσυτος Brunck 516 ἐν δόμοις κυρεῖ 

δ18 πόμπιμος 580 ἔνεπέ μοι δόμους τί ποτ᾽ ἔβα κακόν 588 col] 
τοι 593 διά τ᾽ ὅ91 ἰωμένη] ἀκουμένη 

601 ἡλίου] αἰϑέρος Blaydes 607 μὴ πρὸς Burges 616 τί δὴ 
᾽πίδηλον Blaydes 628 κατ᾽ ἀξίαν olim Barthold 626 ἐκβάλλομεν 

088 ὑπεκχέων 681 πιέξει] καλύπτει Blaydes | τἀγαϑὸν iam Kirch- 
hoff 088 0vo ᾽στι Blaydes 640 μηδ᾽ ἐμοῖς ἐν δώμασιν olim Weil 

646 ἄφϑογγα] ἔχϑιστα Blaydes 658 οὔ μ᾽ ἄν ποτ᾽ ἔσχον olim 
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Barthold ^ 663 βάϑος δὲ τόλμης Lacon —— 666 δὴ ᾽κεῖναι 669 κακό- 
zoruot τύχαι Blaydes 610 ἢ ̓ ν λόγοις Burges 671 λίνου A. Mueller 

616 ξυνάορος Musgrave 678 δυσεχπέρατόν ἐστι καὶ βαρύ (vel δὴ 
πάνυ) 683 ὁ γεννήσας ἐμέ vel ὁ γεννήτωρ ἐμοῦ 684 ἐκτρίψειεν 
ἀστώσας (vel εὐνάσας vel ἐμπρήσας) 089 ὀργῇ σοῦ τεϑηγμένος 

100 ἐν σοφοῖς ἂν ἦν ΤΙιῦπα. ἕν δὲ μαστεύουσ᾽ (vel πόλλ᾽ ὁρῶσ᾽) 
ἐγὼ vel ἕν δὲ φάρμακον μόνον εὑρεῖν ἀϑροῦσα vel εὕρημα δῆτα] ἕν 
μῆχαρ εὑρεῖν vel ἕν δὴ μόνον ἄκος Blaydes T58sqq. etiam ἦ γὰρ 
ἀπ᾿ ἀμφιρύτου ναῦς... ἔπτατο Herwerden 118—189 et 811—873 
choriea coryphaeo et ducibus hemichoriorum tribuit R. Arnoldt 

808 χκλῇϑρα] πηχτὰ Blaydes 809 sq. πικρὰν ϑέαν, δυσδαίμον᾽ 
ἢ us Hartung 814 rs] ys 818 μάκιστα τῶν (vel δὴ) Blaydes 
821 καταμονὰ Blomfield | οὖν x«l ἄβιος βίος 823 πάλιν] τιν᾽ ἂν 
826 λόγον] πότμον Blaydes 881 sq. πρόσωϑεν δέ που τάνδε κομίξομαι 
δαιμόνων τύχαν olim Weil | ἐκκαρπίξομαι δίκαν δαιμόνων 881 σκότῳ] 
κάτω 839 χκατέφϑισαι 850sq. ἀελίοις καὶ Blaydes 853 sq. 
καταχυϑέντα μου δάκρυσι τέγγεται βλέφαρα σᾷ τύχᾳ ohm Weil 854 
καταταχέντα (vel καταχυϑεῖσι) 855 πάλαι] τάλας 807 sq. ἐμοὶ μὲν 

οὖν ἂν ἄβιος (vel ἐμοί γ᾽ ἂν οὖν ἀβίοτος) βίου τύχα Blaydes 811 πᾷ 
φύγω] πῶς φέρω 880 φϑεγγόμενον κακά olim Barthold 

901 τὰ λῷστα 910 πόλλ᾽ ἀνευρίσκοντες vel πολλὰ δὴ πονοῦντες 
(vel μοχϑοῦντες) Blaydes 938 ἄνδρα Scaliger, ἄνδρας Reiske . 
940 προσβαλεῖν ϑεοὺς χϑονί 902 ἤϑη νυν 953 σίτοις] ἄλλοις vel 
ἀστοὸὺς 909 ἐν τῷδ᾽] oo δῆϑ᾽ vel οὐκ ἔσϑ᾽ Blaydes 992 πρῶτον] 
ἐνεὸν Reiske 

1000 οὐκ] οὐδ᾽ 1001 παρών τὲ 1004 οὐδ᾽ οἶδα Blaydes | 
πρᾶξιν] τέρψιν Christ. pat. 522 1008 γραφῇ τε λεύσσων σπάνιον" 
οὐδὲ γὰρ σκοπεῖν olim Weil | οὐδὲ ταῦτά γε σκοπεῖν vel οὐδὲ ταῦτά 
γ᾽ εἰδέναι vel οὐδ᾽ ἐπίστασϑαι πάνυ 1012 μάταιός εἰμ᾽ ἄρ᾽ vel ἦν 
τὰν μάταιος vel μάταιος ἦν τἄν Blaydes 1014—1016 ἥκιστ᾽" ἀγῶνας 
μὲν κρατεῖν ᾿Ελληνικοὺς (ceteris deletis) olim. Weil 1027 μηδ᾽ ἐς 
ἔννοιαν λαβεῖν pro 1029 inserit fragm. adesp. 284 N. ἄπολις ἄοικος, 
πατρίδος ἐστερημένος, πτωχὸς πλανητής, βίον ἔχων τοὐφ᾽ ἡμέραν Beck 

1080 δέξαιτ᾽ ἐμοῦ DBarthold 1033 delet (1034 ἐσωφρόνησεν οὐκ 
scribens) Herwerden 1038 καὶ] ἢ 1048 ἔκτεινον ἄν σε Blaydes | 
φυγῇ σ᾽ Valckenaer 1044 γυναικός γ᾽ ἠξίους 1047 “Διδης] Ἄρης 

1053 πέρα ΒΙαγάθβ 1062 οὐ δῆτα πάντως δ᾽ vel οὐ δῆτά y^ 
ἄλλως v olm Barthold 1085 πάλαι ᾿ξελαύνειν (vel ᾿ξαπωϑεῖν) 
1091 ταῦτ᾽] πάντ᾽  Blaydes 

1104 λύπας] λῦγος Reiske 1105 ἐλπίδ᾽ ἰχνεύων Musgrave 
110ὅ sq. δέ τις ἐν φρεσὶ κεύϑων λείπεται Blaydes 1112 τύχαν] ζωὰν 
Barthold 1115 μήτ᾽ ἀκλεὴς 1117 βίον πάντ᾽ εὐτυχοίην Blaydes 

1120 χκαϑαρά μοι φρὴν olim Weil 1121 Ελλανίδος 1184 κατέ- 
χων ποτὶ vel κατ᾽ ἔχων ποδὶ Blaydes 1140 ζ(ἀπόλωλ᾽ ) ἀπόλωλε 
W. Headlam 1143 sq. διοίσω (vel διάξω) βίοτον &zovuov Blaydes 
1148 τί τόνδε τὸν τάλαν᾽ ἐκ πατρωΐας Hermann 1106 ὡς] οὗ 
1118 χέων ῥέος 1119 ἀκτῆς 1186 ἢ ἂν λέγοι τις vel ἢ λέγοις ἂν 
Blaydes 1189 αὐταῖσιν] ἄλλαισιν Bothe 1194 ἐπεῖχε 1197 εὐϑύ 
γ᾽ Ἄργους vel εὐθὺ κἄργους 1199 τἀπέκεινα 

1200 πόντον] κόλπον Blaydes, fort. πορϑμὸν 1214 etiam ἐξέ- 
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zsuws vel ἐξέδωκε 1919 ἐν] ἅτ᾽ 1219sq. etiam ἱππικοῖς ἐν... 
πολὺς μὲν οἰκῶν Valckenaer 1220 πολὺ 1284 τ᾽] δ᾽ 12837 δυσ- 
δξέλικτον 1940 ὦ ᾽ν 1241 μή μ᾽ ἐκκυλίσητ᾽ Blaydes 1260 οὔτ᾽ 
ἄρ᾽ ἄχϑομαι Elmsley 1214 ϑάλπει δ᾽ [Ἔρως ὕσα ΒΙαγάθ5 | μαινομένᾳ 
xocóte delebat 1211 sq. lacuna laborare putabat Barthold 1284 
ὑπακοῦσαι, 1289 ἴσχεις 1290 τάρταρα] χάσματα 1292 μεταβὰς 
βίοτον] πτάμενος -- -- 1298 πόδα τοῦδ᾽ ἂν ἔχοις vel πόδα τοῦδέ 

y ἔχεις vel πόδα σὸν κατέχεις Dlaydes 
1821 πύστιν Reiske 1322 οὐδ᾽] οὔτ᾽ 1335 πρῶτον μὲν 

Blaydes 1336 ἔπειτ᾽ ἀναλωϑεῖσ᾽ olim Weil 1346 καταπηχτόν vel 
potius κατεπαλτόν olim Barthold post 1353 paroemiacum et fortasse 
plures versiculos excidisse suspicatur Monk 1313 παιὼν Blaydes 

1873 sqq. Θάνατός μοι παιὰν ἔλϑοι. προσαπόλλυτέ μ᾽, ὦ, ταάλαν΄. 
ἀμφιτόμου κτὲ. olim Barthold 1814 ὄλλυτέ μ᾽ ὀλόμενον olim Weil 

1379 τε] δὲ olim Barthold 1380 παλαιὸν Reiske 1386 τοῦδε 
δυστλήτου (vel οὐκ ἀνασχετοῦ) πάϑους 1898 τόποις τούτοισιν Blaydes 

1398 οὐ δῆτ᾽ ἐμοὶ γὰρ δύσποτμός γ᾽ ἀπόλλυται Valckenaer 
1418 si0' ἔκτανές γ᾽ ἄν μ᾽ vel si9' ἔχτανές μ᾽ ἂν Reiske 

1410 ζόφου 1420 αὐτῇ κἄλλον vel αὐτῇ γ᾽ ἄλλον 1433 ἀνϑρώπους 
δέ τι 1486 ἔχει γὰρ μοῖρά σ᾽ 1444 κίδναταί μου δὴ σκότος 
1447 νερτέρων 4" 1459 9" ἱδρύματα Blaydes 

Ad III 3 (Orestem) 

1 ὧδ᾽] ὡς Blaydes 7 ἀέρι] ἀεὶ Wakefield 30 οὐχὶ παντὸς 
84 συμπλακεὶς νόσῳ 41 ὧν] αἷς vel ἡ δ᾽ 4T καὶ πυρὶ (vel 

τῷδε μήτε vo τινα στέγαις δέχεσϑαι) δὅ1 αὐχέν᾽ ἐμβαλεῖν δῦ ἀκταῖς 
ἐφορμεῖ 14 μητέρος (vel μητρὸς ὃς) φονεὺς Blaydes 84 νεκρὸς γὰρ 
οὔπω ᾿σϑ'᾿ εἴνεκα σμικρᾶς πνοῆς nunc Weil | ἕνεκά ys 

108 Ἄργος τ᾽ (vel δ᾽) vel δεινόν γε, πᾶς τις δ᾽ 111 γὰρ οὖν 
λέγεις 114 τῷ... τάφῳ 115 μελίκρατα ϑὲς Blaydes 118 φόβος 
δ᾽ ἐπελϑεῖν σῆμα σόν, ταρβοῦσ᾽ ἅτε nunc Weil 128 δωρήματα] ἀγάλ- 
porc Herwerden 121 σωτήριος (vel σωτηρία) δὲ τοῖσι χρωμένοις καλῶς 

132 αἵ δ᾽ 140 σῖγα, λεπτὸν] σῖγ᾽ ἐλαφρὸν vel σῖγα, κοῦφον 
142 βᾶτ᾽, ἐκεῖσ᾽] βᾶτε, τέκν᾽ 151 χρόνιος ἐμπεσὼν 182 κτύπον 
ἠνύσατ᾽ Blaydes 

218 54. Electrae tribuit Weil 219 ἔν τὸ 280 ὄντως xvijw 
289 xsi] εἰ 253 χαράσσεται 277 ἀφεὶς 286 ἔργον (ἐπ᾽) 
Blaydes, πρᾶγμ᾽ ἐς C. Busche 

324 καϑικετεύομεν DBlaydes 329 ὁ Φοῖβος) ϑεὸς (omisso ἄλλον 
in v. 345) Weil 335 ϑωύσσων 343 δεινοῖς πόνοις 849 μάλα 

δ᾽ ἁβροσύνῃ 3173 ἁλιαδῶν 891 σὴ] δὴ 894 εἰς ἔμ᾽ ἄφϑονος 
Xov 398 μάλιστ᾽ ἔσϑ'᾽ ἡ Blaydes 399 δεινή ys κάκ ϑεῶν 
C. Busche | (ὅμως ἱλάσιμος W eil) 

400 τιμάοροι vel τιμωρίᾳ 406 συνδρῶν μητρὸς αἷμα καὶ φόνον 
Blaydes 410 σεμνὰ γάρ᾽ ἀπαίδευτον δ᾽ Wakefield 415 (μὴ τὸν 
ϑεὸν εἴπῃς Markland), μὴ ἀϑάνατον εἴπῃς Wei 421 πόσου χρόνου 
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428 μισούμεϑ'᾽ ὥστε μὴ προσεννέπειν τινά 430 ὅσ᾽ (vel ἔνϑ'᾽) ἂν 
μόλω vel ἵν᾽ ἂν μόλω 435 τί δ᾽ ἄλλο γ᾽... τῶν τις Αἰγίσϑου Blaydes 

448 χαταφυγῆς ἥκει Madvig 400 σῆς] τῆς 401 μόνον 
453 οἷσίν σε δεῖ 458 xovodr.. πένϑιμον 461 εἰς ὄψιν ἐλϑεῖν 
416 ὦ χαῖρε πρέσβυ 489 ἐγώ γ᾽ Blaydes 401 πληγεὶς ϑυγατρὸς 
ἐξ ἐμῆς ὑπὲρ κόρης Lacon 

501sq. ἐχβαλεῖν δὲ... σῶφρον δ᾽ 508 ἀποκχτενεῖ γὰρ 514 
αἷμ᾽ ἑλὼν 555 và] δεῖν ὄὅδθ ὑποστάσης] παρασχούσης δὅθϑ9 αὐταῖς 
ἔστ᾽ ἀπολλύναι 590 ἔμενε 593 πάντες ὕσ᾽ ἂν ἀεὶ λέγῃ 

608 ἀλγύνειν 609 μ᾽ ἐπαρεῖς 019 χὠς τοῦτο 621 ἀνη- 
κέστω πυρί 082 συννοίας 665 αὐτὸ τοῦτο] τοῦτ᾽ ἐκεῖνο Dlaydes 

674sq. τοῦ κατὰ χϑονὸς κλύειν παρόντος τάδε Weil θ14 5η4. τὸν 
κατὰ χϑονὸς κεύϑοντ᾽ (vel ναίοντ᾽ vel νῦν ὄντ᾽ vel κρυφϑέντ᾽) vel τὴν 
χατὰ χϑονὸς τὰ νῦν ἀκούειν τάδε... σοῦ καὶ κλύειν (vel κοὐ ψέγειν) 
ἁγὼ λέγω 686 ϑνήσκοντα] ἀρκοῦντα 698 εἰ δ᾽ ἡσύχως τις τὸν 
πόδ᾽ ἐνταϑέντ᾽ ἄγαν (vel ἡσύχως αὐτῷ πόδ᾽ ἐντείνοντί vig vel ἡσύχως 
αὐτῷ τις ἐντείνων ἄγαν) 

1700 πνοῆς vel πνοή vel πνέων 106 πόδα 709 δ᾽ ἔμ᾽ 
114 Ἄργους γαῖαν] Aoystovg ἂν 180 οὐκ ἰδὼν δ᾽ vel ἀκούσας συλλε- 
γέντα καὶ σαφῶς Blaydes 1817 εἰκὸς ὡς lam Apitz 740 (ἐφάνϑη 
τοῖς φίλοις) 749 ἐκείνη γ᾽ αὐτὸν Blaydes 1529 κῆδος) κεῖνος 
F. Gu. Schmidt 182 τόδε δοκεῖν εὔχου μόνον vel và δοκεῖν γ᾽ εἶ 
x«l μόνον 184 ἂν τόνδ᾽ οἰχτίσειε 188 μέγας] κακός Blaydes 

189 χρόνῳ τε Herwerden 196 (ὡς τί δὴ ϑέλων) 198 μὴ ᾿᾽πίδοιμι 
802 ὀχήσω] ὁδηγῶ velzoos?co 808 εἴ τι μή... ὄντι... ἐπαρκέσω 

vel εἴ σε μὴ .. συμφοραῖσι, δύσομαι vel ἤν 68 wi] . . συμφοραῖς ἐπωφελῶ 
804 ἑταίρους μὴ (deleta virgula) Blaydes 805 τρόποισι συντρέχῃ 

Wakefield | etiam ϑυραῖος εἷς (et antea ὡς ἀνὴρ) Paley 817 οὐχὶ 
λείπει 821 δὲ] τε 822 ὑπ᾽ αὐγὰς Blaydes 828 ἀσέβεια μὴ 
καλή Apitz, ἀσέβεια γίγνεται Blaydes 824 54. κάκοφρον ἀνδρῶν πα- 
ράνοια᾽ ϑανάτου ἀμφὶ φόβῳ W. Headlam 884 οἷον ὅδ᾽ ἔργον 
840 χρυσεοπηνίστων 848 ϑρέξων ἐν o vel δυσόμενος o 894 ἐδί- 
δου] ἐτίϑει 

904 ἠναγκασμένος] ἐμβεβλημένος vel ὑποβεβλημένος vel εἰσωϑισμέ- 
vog vel ὠνομασμένος 907 (ἡδὺς ἦν λέγων) 919 χραίνων] στείβων 

937 (ἢ εἰ γυναιξὶ) Blaydes 964 Περσέφασσ᾽ ἄνασσα καλλίπαις 
Weil 974 εἷλε] ἔβαλε Blaydes 974sq. δυσμενῶν παντελὴς φοινία 
Weil 983 μέσαν 990 πελάγεα vel πελάγια 998 ὁπότ᾽] εὖτ᾽ 

1001 vs τὸ Blaydes 1004 μεϑαρμόσασα Blomfield 1006 δρο- 
μήματα Πλειάδος 1020 οἴμοι μάλ᾽ 1036 ϑήγειν] λαβεῖν 1046 
ταῖς σαῖς ἀδελφαῖς vel τῇδ᾽ αὐτάδελφον 1080 post 1081 collocat 
1088 ἐλευϑερῶν ἐμαυτὸν 

1106 τὸ γὰρ ἕτοιμόν ἐστιν ἔκ γ᾽ ἐμοῦ πάλαι vel τὸ γὰρ ἐμόν γ᾽ 
ἕτοιμόν ἐστί σοι πάλαι 1112 ἐσόπτρων Blaydes 1114 πέραινε σοὺς 
λόγους F. Gu. Schmidt 1138 τυχεῖν] κυρεῖν 1147 μηκέτι ξώην 
ἐγώ 1156 ἄλγιστον 1164 φϑάνειν 1170 ϑάνατον] αὐχέν᾽ 
1171 δὲ] τε 1118 σοι, τῷδε καὶ τρίτῃ γ᾽ 1187 χατασπείσουσα 
νερτέρων τάφῳ 1192 ἡ τόνδε γ᾽ ἢ ᾿μέ 

1209 δ᾽] τ᾽ 1218 φύλασσε μή τις πρὶν τελεσϑῆναι φόνον 
1228 δ᾽] 9" 1231 ἔσω] ὑπὸ 1933 ὦ συγγενὲς σὺ πατρὺς 1289 
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καταστέφω 1262 ἄλλην 1202 ἐκεῖσε κἀνϑάδ᾽ 1206 ἔχομεν] 
εἴδομεν vel στρέφεις 1978 «dA ἐστὶ τἀνϑάδ᾽ 1280 τῇδέ τις 
1289 ὁρμηϑεὶς vel ἐκσυϑεὶς 1292 ἐκεῖ φυλάσσετε 

1826 ἄξιον νῷν 1860 βαλόντες αὐτὴν σφάξεϑ'᾽ 1355 ἐμβαλεῖ 
1851 ἰδεῖν τὸν .. νέκυν 1375 πᾷ] ποῖ 

1401 δίδυμοι 1402 τοῦ μὲν 1407 τᾶς] πᾶς et κακοῦργος ὦν] 
χάριν κακός 1418 ἐς φόβον 1421 ἀρκύστατον 1425 ἢ] ἦ 
1498 εὐπαγέι 1431 ἀλακάτᾳ 1440 πέδοι, 1446 ἀχῶν (vel ἅτ᾽ 
ὧν) κακός 1447 ἴϑ'᾽: ὡς ἀεὶ (vel ἐντεῦϑεν) vel ὦ κακοὶ δοῦλοι Φρύγες 

ἴτ᾽; 1459 δίνησεν 1460 ἀντίον 1472 παίειν] βάπτειν et εἴσω] 
αἴρων 1488 ϑανάτου ᾽πιβολάν (vel πρόσοδον) Blaydes 1489 πολλοὶ 
δ᾽ ἔπιπτον Elmsley, qui verba o? δ᾽ ἔκειντ᾽ ad glossema refert 

1513 ἐνδίκως, εἰ καί ys λαιμοὺς Blaydes ἔνδικος τρίς, εἴ ye .. 
τριπτύχους, ϑανεῖν Weil 1519 πέλας] σέλας Blaydes | φόνον] fort. 
σέλας 1527 μῶρος εἶ. τλῆναι δοκεῖς μ᾽ ἂν vel μῶρος εἶ. δοκεῖς ϑέλειν 
i^ ἂν vel μῶρος εἶ τλῆναι δοκῶν μ᾽ ἂν vel μῶρά γ᾽, εἰ τλῆναι δοκεῖς 
μ᾽ ἂν 1533 ἣν γὰρ Aoystovg ἐπαγάγῃ 1534 σώσει 1550 τῆς 
τύχης 1580 γὰρ τόδ᾽ ἔτυχον 1694 ὑφάψομεν 

1604 τὴν φρένα Blaydes 1611 ϑανεῖν πετρουμένους Herwerden 
1614 τί σφάγιον... Φρυγῶν σ᾽ 1619 et 1627 σὺ δ᾽ Blaydes 

1630 ἥμαρτες] ἔμαρπτες Weil 1610 εὖ τ᾽ ἔλεξας (vel ἐπαινεῖς] πεί- 
σομαί τε Blaydes 

Ad III 4 (Phoenissas) 

22 (κἄπειτα βρέφος) 25 ἐχϑεῖναι. φέρων Lacon 59 δὲ τάλανα 
λέκτρα Weil 

111 54. σώφρον᾽ ἐς μετάφρενον φέρων πώλοις ἰϑύνει, W. Headlam 
219 ἀπύσαντος Lacon 

388 μήτε σὴν δάχῃ 
418 ἐγὼ δ᾽ ἰατρὸς Weil 
504 ἄστρων] ᾷσσων C. Busche 546 delet Lacon 
710—736 delet, scribens 73" φησιν, J. Jessen 141 ἀμφοῖν" ἕν 

ἁπολειφϑὲν Lacon 748 ἐς κύκλον Weil 790 δείματι Θήβαις 
C. Busche 

815sq. οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμοι. νόμιμόν ποτε ματρὶ λόχευμα W. Headlam 
1200 ἐν δ᾽ ἀμείνον᾽, ὦ ϑεοί Weil ᾿ 
1526 ματρὸς ἐμᾶς ἐν διδύμοισιν ἀγαλάλχτοις ἄρα μαστοῖς W. Headlam 

1535 in textu 1. ἕόαν 
1638 μένουσ᾽ ἐν 5 λέκτρ᾽ Aluovóg os δέξεται 1692 σωφρονοῦσι 

Lacon 



VITA 

EURIPIDIS. 



; Mew E n b ibo "aican) uma 
up MOM: eye " je E Sd ir 

^0 T n^i WO. 2f phis 1c Coen m VÉHM 
1 ᾿ n E ' 4 

AM nO B4" nho ἜΝ Won " du dee ἐάν ον »ῊΣ dk 

ἘΣ ἐδ BV MU PC AR Br Bax Mg is Hv pus 109 
F^ NO bt pe - 9 i E doces e "uy vs 

Hd (08A p d Msdetue AL détour e | 

EM PED res Éeéopr. "mer av fis 

ΤΥ ᾿ hot Ἢ Wiss rs : LAHS Ay ja 

B τῇ ὁ αἴ MOM n TEES 
i i rslel MN) WES :3510 i " 

2 1 iy LIUM 

DA" YT EV SW ue Jw r sd  GiÓBIdld HEN 
| ENSE S 

yf A rove Nu 

"id 

joco avit ER 

! -— 

zi ME 

" zr, 
A 1 

áà ! ^in 
» ἰῷ Ἷ 

4 . ] 
, ac , : 

zd 

- t 



IYvog καὶ βίος Εὐριπίδου. 

Εὐριπίδης ὁ ποιητὴς υἱὸς ἐγένετο Μνησαρχίδου καπήλου. 

καὶ Κλειτοῦς λαχανοπώλιδος, ᾿4ϑηναῖος. ἐγεννήϑη δὲ ἐν 

Σαλαμῖνι ἐπὶ Καλλιάδου ἄρχοντος κατὰ τὴν οε΄ ὀλυμπιάδα 

ὅτε ἐναυμάχησαν τοῖς Πέρσαις οἱ Ἕλληνες. 

Α — cod. Ambrosianus L 39 sup. 
B — cod. Vaticanus 1345 

ID — cod. Parisinus S. Genofevae 36 

E — cod. Havniensis 3549 

F — cod. Vindobonensis 119 

—. G — cod. Vat.-Urbinas 140 

C — cod. Pal. inter Vatieanos 98 

H — cod. Vallicellanus A 25 

A continet lin. 1—44, 2D initio mutilus incipit a lin. 11 (οἱ δὲ), 
C continet lin. 1—4 (εὐριπίδου.. ἄρχοντος), 9—12 ἐτράπη .. ἑταῖρος, 
29—42 (κατέλιπε... τέρμα βίου), Η habet lin. 1—5 et 71—83 (simillima 
narratiuncula de genere et morte poetae praemissa est ampliori narra- 
tioni in E et exstat etiam in cod. Ven. 515 et Vatic. 1363). Libros 
BCGH contulit R. Prinz, collationem libri E debeo liberalittati Io. 
Ludovici Heiberg, libros 4 D F denuo inspicere post curas Elmslei (in 
ed. Baecharum), Rossignoli (Journal des Savans a. 1832 p. 240 sqq.), 
Zimmermanni (Allgem. Schulzeitung 1828. II 2), Eduardi Schwartz (in 
ed. schol) nihil referebat. 

1 γένος καὶ βίος εὐριπίδον B, γένος εὐριπίδου καὶ βίος A, 

ἕτερον (?) γένος εὐριπίδου in marg. E, εὐριπίδου γένος C, βίος εὐριπίδου 
H, om. FG 2 ὁ ποιητὴς om. CG H | υἱὸς μὲν G H | μνησαρχίδου D, 
μνηστάρχου 4, μνησάρχου CEFGH 3 καὶ] μητρὸς δὲ G | κλειτοῦς 

BCF, κλύτοῦς AG, χλητοῦς H, x4... E | λαχανοπώλυδος H | ἀϑηναῖος] 
ἀϑηναῖος uiv A EF, γένος ἀϑηναῖος G, ἀϑηναῖος τὸ γένος C, τὸ δὲ 
γένος ἦν ἀϑηναῖος H | ἐγενήϑη ΟΠ 3sq. δὲ ἐν Σαλαμῖνι om. € 
4 Καλλιάδου] Meursius, καλλίου AB ECG, κάλλει I", μελίου H | κατὰ... 
ὀλυμπιάδα om. EF'|ói B, ἑβδομηκοστοπέμπτην A, ἃ G, τριακοστὴν H 

ὕ ἐναυμάχησαν] ἐμονομάχησαν .H 

gt 
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Ἤσκησε δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν παγκράτιον ἢ πυγμὴν τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ χρησμὸν λαβόντος ὅτι στεφανηφόρους ἀγῶνας 

νικήσει. καί φασιν αὐτὸν ᾿4ϑήνησι νικῆσαι" ἀναγνοὺς δὲ ἐπὶ 

τραγῳδίαν ἐτράπη καὶ πολλὰ προσεξεῦρε, προλόγους φυσιο- 

λογίας ῥητορξδίας ἀναγνωρισμούς, ὡς δὴ ἀκουστὴς γενόμενος 

"Avetoyógov καὶ Προδίκου καὶ Πρωταγόρου καὶ Σωκράτους 

ἑταῖρος. δοκεῖ δὲ αὐτῷ καὶ Σωκράτης [ὃ φιλόσοφος] καὶ 

Μνησίλοχος συμπεποιηχέναι τινά, ὥς φησι Τηλεκλείδης 

(frg. 39. 40 K.) 

Μνησίλοχος δὲ ἐκεῖνος φρύγει τι δρᾶμα καινὸν 

Εὐριπίδου καὶ Σωκράτης τὰ φρύγαν᾽ ὑποτίϑησιν. 

οὗ δὲ τὰ μέλη αὐτῷ φασι Κηφισοφῶντα ποιεῖν ἢ Τιμοκράτην 

"Aoystov. φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ ζωγράφον γενέσϑαι καὶ δείκνυσθαι 

6—8 ἤσκησε.. νικῆσαι om. (ὐ 6 ἤσκησε)] £oxw..ov E | καὶ 
πυγμὴν Nauck, haec verba fort. delenda 7 αὐτοῦ om. EF λαβόντες 
E | στεφανηφόρους] νικηφόρους EF — 8sq. ἀναγνοὺς δὲ ἐπὶ τραγῳδίαν 
ἐτράπη] (ἐτρά»πη δὲ ἐπὶ τραγῳδίαν C — 9 πολλὰ] cum Thoma Magistro 
Nauck, πολλοὺς libri | προσεξεῦρε C E, προεξεῦρε 48 ΓΟ | προλόγους] 
λόγους ABC | καὶ φυσιολογίας EG 10 καὶ ῥητορείας G, ὡς 
ῥητορείας P | ἀναγνωρισμούς om. CEFG | ὡς δὴ ἀκουστὴς γενό- 
usvoc A, ὡς ἀνακουστὴς γενόμενος D, ὡς ἀκροατὴς γενόμενος α΄, ὡς 
γενόμενος ἀκουστὴς C, γενόμενος E, àx .... ὡς γενόμενος Π' 11 sq. 
πρωταγόρου καὶ co*xodrovg ἑταῖρος. δοκεῖ δὲ αὐτῶ EF, πρωταγόρα καὶ 
σωλχράτους ἕτερος δὲ (δὲ inseruit m. 2 quae δὲ post δοκεῖ erasisse vide- 
bur) δοκεῖ αὐτῶ G, πρωταγόρου καὶ σωλράτους ἑταῖρος δὲ δοκεῖ αὐτῶ 4. 
πρωταγόρα σωκράτης δὲ ἕτερος αὐτῶ δοκεῖ B | Πρωταγόρου... ἑταῖρος δὲ 
δοκεῖ αὐτῷ καὶ Σωκράτης ὃ φιλόσοφος γεγονέναι καὶ αυμπεποιηκχέναι κχτὲ. 
-Elhmsley, Πρωταγόρου. δοκεῖ δὲ αὐτῷ καὶ Σωκράτης ὁ φιλόσοφος συμ- 
πεποιηκέναι τὲ. E. Schwartz 12 ὁ φιλόσοφος om. E FG 18 μνησι- 
λόγος E, μνησολόγος G. | πεποιηκέναι B 13—18 τινά... Ἀργεῖον om. 
G, óc .. Ἀργεῖον om. EF 15 ὁ Μνησίλοχος δ᾽ ἐκεινοσὶ vel Πνησί- 
λοχος οὗτός ἐστιν ὃς Meineke, Πήνησίλοχός ἐστ᾽ ἐκεῖνος ὃς Dindorf | 
φρύγει] Dindorf, φρύγειον A, qo?ysvov Β 16 εὐριπίδου DB, εὐριπίδῃ 
A | σωκράτου B | τὰ φρύγανα B, om. A | Φρυγικόν τι καινὸν νησί- 
λοχος ἐκεινοσὶ καὶ Σωκράτης δρᾶμ᾽ ὑποτίϑησ᾽ Εὐριπίδῃ Bothe, ὁ Mvq- 
σίλοχος δ᾽ ἐκεινοσὶ φρύγουσι (φρύγοντι) δρᾶμα καινὸν Εὐριπίδῃ καὶ 
Σωκράτει τὰ φρύγαν᾽ ὑποτίϑησι Fritzsche, cfr. Diog. Laert. II 18 ἐδόκει 
δὲ (Σωκράτης) συμποιεῖν Εὐριπίδῃ. ὅϑεν Μνησίλοχος (ΔΙνησίμαχος Mena- 
gius, rectius Τηλεκλείδης Elmsley) οὕτω φησί" φρύγες ἐστὶ καινὸν δρᾶμα 
τοῦτ᾽ Ἐῤριπίδου, ᾧ καὶ “Σωκράτης τὰ φρύγαν᾽ ὑποτίϑησιν (ὅϑεν Τηλε- 

κλείδης᾽ Μνησίλοχός ἐστ᾽ ἐκεῖνος ὃς φρύγει τι χτὲ. Dindorf) 17 φασὶ 
Κηφισοφῶντα] Welcker, φασὶν ἰοφῶντα A B, φασὶν οιοφῶντα D | Τὶμο- 
κράτην] “ημοκράτην Nauck cl. schol. in Androm. 445 εἰλικρινῶς δὲ 
τοὺς τοῦ δράματος χρόνους οὐκ ἔστι λαβεῖν" 00 δεδίδακται γὰρ ϑήνησιν" 
ὁ δὲ Καλλίμαχος ἐπιγραφῆναι φησὶ τῇ τραγῳδίᾳ “ημοκχράτην 18 φασὶ 
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αὐτοῦ πινάκια ἐν Μεγάροις" γενέσϑαι δὲ αὐτὸν καὶ πυρφόρον 

τοῦ Ζωστηρίου ᾿“πόλλωνος. γεννηθῆναι δὲ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 

καὶ EAÀdwixov, ἐν jj ἐνίκων τὴν περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίαν 

oí Ἕλληνες. ἄρξασϑαι δὲ ἀγωνίξεσϑαι γενόμενον ἐτῶν xg. 

μετέστη δὲ ἐν Μαγνησία καὶ προξενίᾳ ἐτιμήϑη καὶ ἀτελεία. 

ἐκεῖϑεν δὲ εἰς Μακεδονίαν παρὰ ᾿ἡρχέλαον γενόμενος διέτριψε 

καὶ χαριξόμενος αὐτῷ δρᾶμα ὁμωνύμως ἔγραψε καὶ μάλα 

ἔπραττε παρ᾽ αὐτῷ. ὅτε καὶ ἐπὶ τῶν διοικήσεων ἐγένετο. 

ἐλέγετο δὲ χαὶ βαϑὺν πώγωνα ϑρέψαι καὶ ἐπὶ τῆς ὄψεως 
φακοὺς ἐσχηκέναι. γυναῖκα δὲ γῆμαι πρώτην Μελιτώ, δευ- 

τέραν δὲ Χοιρίλην. καὶ υἱοὺς κατέλιπε τρεῖς. Μνησαρχίδην 

μὲν πρεσβύτατον ἔμπορον, δεύτερον δὲ Μνησίλοχον ὑποκρι- 

τήν, νεώτατον δὲ Εὐριπίδην, ὃς ἐδίδαξε τοῦ πατρὸς ἔνια 

δράματα. ἤρξατο δὲ διδάσκειν ἐπὶ Καλλίου ἄρχοντος ὀλυμ- 

πιάδος πα΄ ἔτει α΄, πρῶτον δὲ ἐδίδαξε τὰς Πελιάδας, ὅτε καὶ 

δὲ τὸν εὐριπίδην καὶ ξωγράφον γεγονέναι E F, φασὶ δέ τινες τὸν εὐριπίδην 
καὶ ξωγράφον γεγονέναι G 18--28 x«l δείκνυσϑαι... ἐσχηκέναι om. G 

19 αὐτοῦ] αὐτὸν 1" | πινάκιον E, πίναξ ' 19—22 γενέσϑαι... “Ἑλλη- 
νὲς om. EF 21 καὶ] y καὶ E. Schwartz | verba καὶ Ἑλλάνικον ex 
margine illata putat Weleker | ἑλλανικὸν 1) 20—22 γεννηϑῆναι .. 
ἐτῶν xg eicit Fr. Leo 21 σαλαμῖναν DB 22 0$ om. B EF | &yo- 
νίσασϑαι B | γενόμενος EF | ἐτῶν «s DB, ἐτῶν εἰκοσιέξ A D, εἴκοσι καὶ 
ἕξ ἐτῶν LE, xg ἐτῶν F'|é£vàv πέντε καὶ εἴκοσι γεγονώς Thom. Magister 

23—96 μετέστη .. ἐγένετο om. EF 23 μαγνησίῳ Α | προξενίᾳ!] 
Elmsley, προξένω A B.D | ἀτελίᾳ A 24 δὲ om. B | μακεδόνα D | 
z«o&| E. Schwartz, πεοὶ AB D 25 μάλα ἔπραττε] μεγάλα ἔπραττε 
anonymus, μάλα λαμπρῶς (vel εὖ) ἔπραττε Elmsley, fort. μάλα ἐτιμᾶτο, 
efr. τῆς ἄκρας ἀπολαύων τιμῆς apud Suidam s. v. Εὐριπίδης, μεγίστης 
ἠξιοῦτο τιμῆς apud Thom. Magistrum 26 ὅτε] ὅς ys Pflugk | ἐγένετο 
om. 7) 27 ἐλέγετο δὲ xol] λέγουσι δὲ αὐτὸν καὶ E, λέγουσι δὲ τὸν 
τούτου πατέρα I 27sq. φωκοὺς ἐπὶ τῆς ὄψεως EF | δὲ] τε EFG 

28 γῆμαι πρώτην ADF, γῆμαι πρῶτον EG, πρῶτον γῆμαι D | 
μελιττώ ΟΘ΄, μιλιτὼ D | δεύτερον E 29 δὲ om. EG | χοιρίλην A D, 
χοιρίνην B, χοιρίλλην E, χοιρίλλαν F, χοιρίλλου G | πρώτην Χοιρίλην, 
δευτέραν δὲ Μελιτώ Dindorf καὶ υἱοὺς καταλιπεῖν F'G, κατέλιπε δὲ 
υἱοὺς C | μνησταρχίδην A 30 μὲν om. A 30sq. μὲν... ἐδίδαξε! 
μνησίλοχον καὶ εὐριπίδην ot ἐδίδαξαν C 80 πρεσβύτατον Kirchhoff, 
πρεσβύτερον A E FG, πρῶτον Β 1) 31 νεώτατον] Nauck, νεώτερος D, 
νεώτερον AD EF G | δὲ Εὐριπίδην] μνησαρχίδου E | ot ἐδίδαξαν E FG 

32—34 ἤρξατο .. ἐγένετο om. CE FG 582 ὀλυμπιάδος] E. Schwartz, 
ὀλυμπιάδα A DB, κατὰ ὀλυμπιάδα D 33 πα΄ B, ὀγδοηκοστὴν πρώτην 
AD | ἔτει πρώτω habent post πελιάδας AD, om. G, huc revocavit 
Elmsley | πελειάδας A, πλειάδας D 

e 20 

25 

30 
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τρίτος ἐγένετο. τὰ πάντα δ᾽ ἦν αὐτοῦ δράματα αβ΄, σώξεται 
35 δὲ om τούτων νοϑεύεται τρία, Τέννης Ῥαδάμανϑυς Πειρίϑους. 

40 

45 

ἐτελεύτησε δέ, ὥς φησι Φιλόχορος, ὑπὲρ τὰ ο΄ ἔτη γεγονώς, 
ὡς δὲ ᾿Ερατοσϑένης, οε΄" καὶ ἐτάφη ἐν Μακεδονίᾳ" κενοτάφιον 

08 αὐτοῦ ἐν ᾿ἀϑήνησιν ἐγένετο καὶ ἐπίγραμμα ἐπεγέγραπτο 

Θουκυδίδου τοῦ ἱστοριογράφου ποιήσαντος ἢ Τιμοϑέου τοῦ 

μελοποιοῦ" 

μνῆμα μὲν Ἑλλὰς ὅἅπασ᾽ Εὐριπίδου, ὀστέα δ᾽ ἴσχει 
γῆ Μακεδών, ἧπερ δέξατο τέρμα βίου. 

πατρὶς δ᾽ Ελλάδος “Ελλάς. ᾿4ϑῆναι πολλὰ δὲ Μούσας 

τέρψας ἐκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει. 

[ἋἪἽλλως. 

Εὐριπίδης Μνησαρχίδου ᾿“ϑηναῖος. ταῦτον oí τῆς ἀρ- 

χαίας κωμῳδίας ποιηταὶ ὡς λαχανοπώλιδος υἱὸν κωμωδοῦσι. 

γενέσϑαι δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν αὐτόν φασι ξωγράφον, σχολάσαντα 

δὲ ᾿ἀρχελάῳ τῷ φυσικῷ καὶ ᾿Αναξαγόρα ἐπὶ τραγῳδίαν δρμῆ- 
σαι. ὅϑεν καὶ πλέον τι φρονήσας εἰκότως περιίστατο τῶν 

πολλῶν. οὐδεμίαν φιλοτιμίαν περὶ τὰ ϑέατρα ποιούμενος. 

34 τὰ... δράματα] ἦν δὲ αὐτοῦ δράματα πάντα C | αὐτῶ ADF | 
ἐννενήκοντα καὶ δύο E, ἐεννηνήκοντα καὶ δύο P, ἐνενήκοντα καὶ ὀκτώ ὡς 
φασὶν C 34sq. σώξεται.. Πειρίϑους om. G 35 o5] ἑβδομήκοντα 
ὀχτὼ E, οζ΄ ex Suida vel οε΄ Boeckh | καὶ τούτων C | νοϑεύονται y' B | 
Τέννης .. Πειρίϑους om. CE F | Τέννης] Elmsley,. γέννης .A B D | πυρί- 
9ovc B 86 δὲ ὥς om. A | φιλόδωρος C | o'] ἑβδομήκοντα E | γεγονὼς 
ἔτη C 37 ὡς] ὁ E | ἀρατοσϑένης B | ἐρατοσϑένης ἐν μακεδονία ἐν 
μακεδονία I" (omissis verbis οε΄ καὶ ἐτάφη) | καὶ ἐν μακεδονίᾳ ἐτάφη 
AD, ἐτάφη δὲ ἐν μακεδονίᾳ E | ἐν ante ϑήνησιν delet Nauck 
88 ἐπεγέγραπτο DD, δὲ γέγραπτο D, γέγραπτο A, ἐπιγέγραπται C, αὐτῷ 
ἐπιγέγραπται 1 6 89 Θουκυδίδου] sic etiam Anthol. Pal. VII 45, 
cfr. Athen. V 187 D τὴν ᾿ἀϑηναίων πόλιν... ἣν... ἔφη .. Θουκυδίδης 
ἐν τῷ εἰς Εὐριπίδην ἐπιγράμματι ᾿Ελλάδος ᾿Ελλάδα 39 sq. ποιήσαντος 
.. μελοποιοῦ om. C 41 μνᾶμα. Anthol. | μὲν] δὲ D, om. € ἅπας D, 
ἅπασα CG | ὀστέα] αὐτὸν G | 08 C 42 μακεδών Anthol, ucxsóóvov 
ABCDEFG | ἧπερ A, ἧπερ CF, ἥπερ EG, ἧπου aeo BD, ἢ γὰρ 
Anthol, ἡ γὰρ Thom. Mag., τῇ γὰρ Jacobs | ἐδέξατο τὸ τέρμα Α | τοῦ 
βίου ABD 48 moie G, πάτη B, πάτρη D, πατέρες 4, πρὰ ΕΠ] 
ἑλλὰς om. ΑΙ ΓΟ | πολλὰ BD, πλεῖστα A. et Anthol, πλεῖστος 
(o corr. ex «) E, πλείστας, cul m. 2 κατὰ superscr., G. | Μούσας] γρά- 
ψας B D, μούσαις Anthol. 44 μούσαις £x πλείστων DD | ἔχειν .A 
45—66 quae exhibent vitam diversam habet unus cod. B5 46 uvm- 
σισαρχίδης Β 41 ἐκκωμωδοῦσι Nauck 49 τραγῳδίαν Kirchhoff, 
τραγωδίας D 51 οὐδὲ μίαν B 
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διὸ τοσοῦτον αὐτὸν ἔβλαπτε τοῦτο ὅσον ὠφέλει τὸν Zogo- 
κλέα. ἐπέκειντο δὲ καὶ oí κωμικοὶ φϑόνῳ αὐτὸν διασύροντες. 
ὑπεριδὼν δὲ πάντα εἰς Μακεδονίαν ἀπῆρε πρὸς ᾿άἀρχέλαον 

τὸν βασιλέα κἀνταῦϑα ὀψιαίτερον ἀναλύων ὑπὸ βασιλικῶν 

ἐφϑάρη κυνῶν. ἤρξατο ὃὲ διδάσκειν κατὰ τὴν πα΄ ὀλυμπιάδα 

ἐπὶ ἄρχοντος Καλλίου. πλάσματι δὲ μέσῳ χρησάμενος περι- 

γέγονε τῇ ἑρμηνείᾳ ἄκρως εἰς ἀμφότερον χρώμενος ταῖς ἐπι- 

χειρήσεσι. καὶ τοῖς μέλεσίν ἐστιν ἀμίμητος παραγκωνιζόμενος 

τοὺς μελοποιοὺς σχεδὸν πάντας, ἐν δὲ τοῖς ἀμοιβαίοις περισ- 

σὸς καὶ φορτικὸς καὶ ἐν τοῖς προλόγοις δὲ ὀχληρός, ῥητορι- 

κώτατος ὁὲ τῇ κατασκευῇ καὶ ποικίλος τῇ φράσει καὶ ἱκανὸς 
ἀνασκευάσαι τὰ εἰρημένα. τὰ πάντα δὲ ἦν αὐτοῦ δράματα 

αβ΄, σῴξεται δὲ αὐτοῦ δράματα EG καὶ γ΄ πρὸς τούτοις τὰ 

ἀντιλεγόμενα, σατυρικὰ δὲ η΄, ἀντιλέγεται δὲ καὶ τούτων τὸ € 

α΄. νίκας δὲ ἔσχε ε΄.} 

φασὶ δὲ καὶ κεραυνωϑῆναι ἀμφότερα μνημεῖα. λέγουσι δὲ 

καὶ Σοφοχλέα ἀκούσαντα ὅτι ἐτελεύτησεν, αὐτὸν μὲν ἱματίῳ 

φαιῷ προελϑεῖν, τὸν δὲ χορὸν καὶ τοὺς ὑποχριτὰς ἀστεφανώ- 

τους εἰσαγαγεῖν ἐν τῷ προαγῶνι καὶ δακρῦσαι τὸν δῆμον. 

. ἐτελεύτησε δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. ἐν τῇ Μακεδονίᾳ 

κώμη ἐστὶ καλουμένη Θρακῶν διὰ τό ποτε κατῳκηκέναι ἐν- 

ταῦϑα Θρᾶκας. ἐν ταύτῃ ποτὲ τοῦ AoycAdov Μολοττικὴ κύων 
ἦλθεν ἀποπλανηϑεῖσα. ταύτην Θρᾷκες, ὡς ἔϑος, ϑύσαντες 

52 τοσοῦτον] Nauck, τοῦτον B (τοῦτο αὐτὸν ἔβλαπτε τοσοῦτο 
Kirchhoff) ὅ 8 καὶ οἱ κωμικοὶ φϑόνῳ]) Kirchhoff, οἱ κωμικοὶ καὶ φόνω 
B δά πάντας Kirchhoff Μακεδονίαν] Kirchhoff, μακεδόνα B, Moexs- 
δόνας Nauck 55 ἀναλύων] fort. ἁλύων 56 πα ex lin. 88, πδ΄ B | 

57 μέσῳ) Meineke, μέσον B 58 τῇ ἑρμηνείᾳ Meineke, τῆς ἑρμη- 
νείας Β 60—63 ἐν... εἰρημένα] cfr. ultima verba eorum quae infra 
ad lin. 111 sub textu ex G allata sunt 60 ἀμειβαίοις B 65 ἀντι- 

λέγεται) Kirchhoff, ἀντιλέγει B 66 ἔσχε ε΄] Kirchhoff, ἔχει iz B 
67 novum titulum περὶ τῆς τελευτῆς εὐριπίδου praemisit B in quo post 
ἔχει i£ argumentum Hecubae insertum est 67—'0 habent B D, om. 
EFG 67 καὶ delet Nauck | κεραυνω B 69 φαιῷ et in marg. 
ἤτοι πορφυρῷ l', φαιῷ ἤτοι πορφυρῶ D, φαιῷ ἤτοι ἀπορφύρῳ vel φαιῷ 
ἀντὶ πορφυροῦ G. Hermann τ0 προγῶνι B, ἀγῶνι Rossignol : 
71—83 habent B DG (post ἀναϑεῖναι lin. 105) H, om. EF . 11 φασὶ 
δὲ τοῦτον τελευτῆσαι τὸν τρόπον τὸν εὐριπίδην G | δὲ τοιουτοτρόπως 
H|c*ijom.GH 1 Θρᾳκῶν] ϑράκη G, Θρᾷκις Rossignol | ἐνταῦϑα B, 
ἐν ταύτη D, αὐτόϑι G H, ἐν αὐτῇ Welcker 18 εἰς ταύτην G | 
ΜΜολοττικὴ] αὐτόμολος G, om. H 
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ἔφαγον. καὶ δὴ ὁ Aoy£A«og^ ἐζημίωσεν αὐτοὺς ταλάντῳ. ἐπεὶ 
οὖν οὐκ εἶχον, Εὐριπίδου ἐδεήϑησαν ἀπολύσεως τυχεῖν .δεη- 
ϑέντος τοῦ βασιλέως. χρόνῳ δὲ ὕστερον Εὐριπίδης ἐν ἄλσει 

τινὶ πρὸ τῆς πόλεως ἠρέμει. ᾿Δρχελάου δὲ ἐπὶ κυνηγέσιον 

ἐξελθόντος. τῶν σκυλάκων ἀπολυϑέντων ὑπὸ. τῶν κυνηγῶν 

καὶ περιτυχόντων Εὐριπίδῃ. διεσπαράχϑη καταβρωϑεὶς ὃ ποι- 

ητής. ἦσαν ὁὲ ἔκγονοι οἵ σχύλακες τῆς ὑπὸ Θρᾳκῶν ἀναιρε- 

ϑείσης κυνός, ὅϑεν καὶ παροιμία ἐστὶ παρὰ τοῖς Μακεδόσι 

κυνὸς δίκη᾽. 

φασὶ δὲ αὐτὸν ἕν Σαλαμῖνι σπήλαιον χαταδκευάσαντα 

ἀναπνοὴν ἔχον εἰς τὴν ϑάλασσαν ἐκεῖσε διημερεύειν φεύγοντα 

τὸν ὄχλον. ὅϑεν καὶ ἐκ ϑαλάσσης λαμβάνει τὰς πλείους τῶν 

ὁμοιώσεων. δκυϑρωπὸς δὲ καὶ σύννους καὶ αὐστηρὸς ἐφαίνετο 

καὶ μιδόγελως καὶ μισογύνης, καϑὰ καὶ ᾿Δριστοφάνης αὐτὸν 

αἰτιᾶται ᾿στρυφνὸς ἔμοιγε προδσειπεῖν᾽ Εὐριπίδης. λέγουσι δὲ 

αὐτὸν γήμαντα τὴν Μνησιλόχου ϑυγατέρα Χοιρίλην καὶ νοή- 

σαντα τὴν ἀκολασίαν αὐτῆς γράψαι δρᾶμα τὸν πρότερον Tzx- 

15 x«l δὴ ὁ BD, καὶ δὴ G, τοῦτο μαϑὼν 0 H | ξημίαν ἐπήγαγεν 
αὐτοῖς ταλάντου G τάλαντον H Ἰῦβα. ἐπεὶ δὲ οὐκ εἶχον ἀποδοῦν 
(3c) H 16 τυχεῖν ἀπολύσεως G T6sq. ἱκετεύσαντος τὸν βασιλέα H 

T sq. εὐριπίδου.. ἠρεμοῦντος DH {18 πρὸ τῆς πόλεως om. H 
19 καὶ τῶν σχυλάκων G 7956. ἀπολυϑέντων... καὶ om.H 80 εὐριπίδης 
H  διεσπαράχϑη D, διεταράχϑη DB, ἐσπαράχϑη G, κατεσπαράχϑη H 
80sq. καταβρωϑεὶς ὁ ποιητής D D, καταβρωϑεὶς καὶ ἀπέϑανεν G, καὶ 
καταβρωϑεὶς ὁ ποιητὴς ἀπέϑανεν H, fort. καὶ ἀπέϑανεν καταβρωθεὶς 
ὃ ποιητής 81 ἔχγονοι om. H | et σκύλακες G, αἱ σκυ B (v ultima 
litera lineae) 82 ἡ παροιμία D | ἐστὶν G, ἐπὶ D, ἔτι Rossignol | 
ἐν μακεδόσι G 84—110 habent E FG, om. BD 84 ἀνασκευά- 
σαντα P 85 ἐκεῖ διημερεύοντα φεύγειν G 86 τοὺς πλείους 
(sic) E 87 κατεφαίνετο G 88 καὶ μισογύνης om. G | μισογύνης] 
Moschopulos, ἰσογροίης E, μισογρόνης F' Ἀριστοφάνης] ctr. Gell. N. A. 
XV 20 eius odii in mulieres Aristophanes quoque meminit ἐν ταῖς προ- 
τέραις Θεσμοφοριαξούσαις in his versibus (453—506) .. Alexander autem 
Aetolus hos de Euripide versus composuit: 

ὁ δ᾽ ᾿ἀναξαγόρου τρόφιμος χαιοῦ στριφνὸς μὲν ἔμοιγε προσειπεῖν 
καὶ μισόγελως καὶ τωϑάξειν οὐδὲ παρ᾽ οἶνον μεμαϑηκώς, 
ἀλλ᾽ ὅ τι γράψαι, τοῦτ᾽ ἂν μέλιτος καὶ Σειρήνων ἐτετεύχξει 

2. m 

(n ultimo versu scribit Nauck ἀλλ᾽ 0 τι γράψειεν ἅπαν vel ἀλλ᾽ ὅ τι 
yociwsus τὸ πᾶν μέλιτος καὶ Σειρήνων ἐπεπνεύκει) 89 Ηὐριπίδης 
secludit E. Sehwartz | λέγουσι] φασὶ G 90 χοιρίλλην EF. χοιρίλλου 
G, Χοιρίνην Nauck 91 δρῶμα τὸν πρότερον] Kirchhoff, πρότερον τὸ 
δρῶμα τὴν G, τὸ δράμα πρότερον F, πρώτων (óv in ras., fuit ὁ) τὸ 
δρᾶμα τὸν E 91sq. ἱππόλυτον mut. a m. 2 in ἱππολύτην G 
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πόλυτον, ἐν ᾧ τὴν ἀναισχυντίαν ϑριαμβεύει τῶν γυναικῶν, ἔπειτα δὲ αὐτὴν ἀποπέμψασϑαι. λέγοντος δὲ τοῦ γήμαντος αὐτὴν ἱσωφρονεῖ παρ᾽ ἐμοί᾽ δύστηνος εἶν᾽ ἔφη “εἰ γυναῖκα δοκεῖς παρ᾽ ᾧ μὲν αὐτὴν σωφρονεῖν, παρ᾽ Q Ob wW. ἐπι- γῆμαι δὲ αὐτὸν δευτέραν, ἣν εὑρὼν ἀκολαστοτέραν προχειρο- τέρως εἰς τὴν κατὰ τῶν γυναικῶν βλασφημίαν ἐθρασύνετο. αἵ δὲ γυναῖκες ἐβουλήϑησαν αὐτὸν κτεῖναι εἰσελϑοῦσαι εἰς τὸ σπήλαιον, ἐν ᾧ γράφων διετέλει. διαβάλλεται δὲ ὑπὸ φϑόνου ὡς τὸν Κηφισοφῶντα εἶχε συμποιοῦντα αὐτῷ τὰς τραγῳδίας. λέγει δὲ χαὶ Ἕρμιππος Διονύσιον τὸν Σικελίας τύραννον μδτὰ τὴν τελευτὴν τοῦ Εὐριπίδου τάλαντυν τοῖς κληρονόμοις αὐτοῦ πέμψαντα λαβεῖν τὸ ψαλτήριον καὶ τὴν δέλτον καὶ τὸ γραφεῖον, ἅπερ ἰδόντα κελεῦσαι τοὺς φέροντας ἐν τῷ τῶν “Μουσῶν ἱερῷ ἀναϑεῖναι ἐπιγράψαντα τοῖς αὐτοῦ καὶ Εὐρι- πίδου ὀνόμασι. διὸ καὶ ξενοφιλώτατον κεκλῆσϑαί φασι διὰ τὸ μάλιστα ὑπὸ ξένων φιλεῖσϑαι" ὑπὸ γὰρ ᾿“ϑηναίων ἐφϑο- νεῖτο. μειρακίου δέ τινος ἀπαιδευτοτέρου στόμα δυσῶδες ἔχειν ὑπὸ φϑόνου αὐτὸν εἰπόντος “εὐφήμει ἔφη ἱμέλιτος xol Σειρήνων γλυκύτερον στόμα. 
ἔσχωπτε δὲ τὰς γυναῖχας διὰ τῶν ποιημάτων δι᾽ αἰτίαν 

92 ϑριαβεύει G, ἐθριάβευε EZ 98 δὲ ἀποπέμπεσϑαι F' 98. 99 λέγοντος .. διετέλει Om, 5 94 σωφρονεῖ] O. D. Bloch, σωφρονεῖν EF | γυναῖκα delet E. Schwartz 95 δοκεῖς παρ᾽ ᾧ uiv E, παρ᾽ o μὲν δοκεῖς F | (αὐτὴν delet Rossignol, τὴν αὐτὴν scribit Pflugk) | hanc narratiunculam ex Eur. El. 993 sq. fictam esse vidit Nauck 100 xq- Φισοφῶντα mut. à m. 2 in κιφησοφῶντα G | ἔσχε (αἰ | συμπονοῦντα E 101 λέγουσι δὲ καὶ ἕρμιππον ΚῸ “Διονύσιον om. FG | cfr. Lucian. adv. indoct. 15 οὗτος (“ιονύσιος) . . τὸ Αἰσχύλου πυξίον, εἰς ὃ ἐκεῖνος ἔγραφε, σὺν πολλῇ σπουδῇ κτησάμενος xci. 102 μετὰ δὲ τὴν F' | τοῦ om. G | τάλαντα F'G 103 αὐτοῦ πέμψαντα] ἐχπέμψαντα E 104 ἰδὼν E τοὺς om. FG | ἐν τῷ τῶν] Westermann, ἐν τῷ EFG, ἐν E. Sehwartz 105 ἀναϑῆναι E 105—110 ἐπιγράψαντα... στόμα om. G 105 ἐπιγράψαι F | αὑτοῦ Nauck | καὶ Εὐριπίδου] Pflugk, εὐριπίδου EF, τοῦ Εὐριπίδου Westermann l0Tsq. φϑονεῖται F, φϑονεῖσϑαι Westermann 108 ἀπαιδεύτου I^ 109 ἔχειν om. F' | εἰπόντος F, ὑπόντος FK | εὐφήμει E, ἡ φήμη F 110 σειρήνων E, σειρῆνος Κ᾽ 1 cfr. μέλιτος καὶ Σειρήνων in eis versibus qui supra ad l. 88 ex Gellio allati sunt 111—133 praebent B.D et omissis lin. 116—129 λέγει... ἑξῆς et lin. 130—132 εἰπεῖν... Εὐριπίδην EF. Eorum loco haec habet (: £v τοῖς ποιήμασι δὲ αὐτοῦ ὡς εἴρηται τὰς γυναῖκας ἔσκωπτε διὰ τὸ πεφωρᾶσϑαι τὸν κισιφῶντα (κιφησοφῶντα τη. 2) οἰκογενῆ ὄντα συνελϑεῖν τῇ οἰκείᾳ γυναικὶ αἵ τὰ σκώμματα μὴ φέρουσαι ἀνελεῖν 
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τοιάνδε᾽ εἶχεν οἰκογενὲς μειράκιον ὀνόματι Κηφισοφῶντα. 

πρὺς τοῦτον ἐφώρασε τὴν οἰκείαν γυναῖκα ἀτακτοῦσαν. τὸ 
M 5 - , μὲν οὖν πρῶτον ἀπέτρεπεν ἁμαρτάνειν" ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔπειϑε, 

, - τῷ ? ^ 

κατέλιπεν αὐτῷ τὴν γυναῖκα βουλομένου αὐτὴν ἔχειν τοῦ 

Κηφισοφῶντος. λέγει οὖν καὶ ὁ ᾿εἱριστοφάνης [frg. 580 K.] 

Κηφισοφῶν ἄριστε καὶ μελάντατε, 

σὺ δὲ ξυνέξης ὡς τὰ πόλλ᾽ Εὐριπίδῃ 
καὶ συνεποίεις ὥς φησι καὶ τὴν μελῳδίαν. 

λέγουσι δὲ καὶ ὅτι «( γυναῖκες διὰ τοὺς ψόγους, oUg ἐποίει 

εἰς αὐτὰς διὰ τῶν ποιημάτων, τοῖς Θεσμοφορίοις ἐπέστησαν 

αὐτῷ βουλόμεναι ἀνελεῖν. ἐφείσαντο δὲ αὐτοῦ πρῶτον μὲν 

διὰ τὰς Μούδας, ἔπειτα δὲ βεβαιωσαμένου μηκέτι αὐτὰς κακῶς 

ἐρεῖν. ἐν γοῦν τῇ Μελανίππῃ |frg. 499 N.]| περὶ αὐτῶν 
τάδε φησί" 

μάτην ἄρ᾽ ἐς γυναῖχας ἐξ ἀνδρῶν ψόγος 
ψάλλει κενὸν τόξευμα καὶ κακῶς λέγει" 

ov δ᾽ εἴσ᾽ ἀμείνους ἀρσένων. ἐγὼ λέγω 

καὶ τὰ ἑξῆς. οὕτω δὲ αὐτὸν Φιλήμων ἠγάπησεν ὡς τολμῆσαι 
περὶ αὐτοῦ τοιοῦτον εἰπεῖν [frg. 130] 

αὐτὸν ἔγνωσαν. ἔπειτα ἐφείσαντο αὐτοῦ πρῶτα μὲν διὰ τὰς μούσας 
ἔπειτα δὲ διὰ τὸ συνϑέσϑαι μηκέτι αὐταῖς πεφωρᾶσϑαι (l φωραϑή- 
σεσϑαι) κακῶς ἐροῦντα: ἐν τοῖς ἁμοιβαίοις φασὶ περιττὸν καὶ φορτικὸν 
εἶναι. ἐν τοῖς προλόγοις ὀχληρὸν ῥητορικώτατον τῇ κατασχευῆ καὶ ποι- 
κίλον τῆ φράσει καὶ ἱκανὸν ἀνασκευάσαι τὰ εὐρημένα 111 τῶν om. 
D | ποιημάτων] πονημάτων Dindorf 112 τοιαύτην E | κισσιφῶντα B, 
κισιφῶντα D, κτησιφῶντα IF 118 τούτων ἐφώρα E | ἐφόρα Τ᾽ | οἰκείαν] 
ἰδίαν EF 113 sq. τὸ μὲν οὖν B D, καὶ τὸ μὲν EF 114 ἀπέπρεπεν 
E 115 αὐτῷ] αὐτὸς ut vid. E 116 κισσιφῶντος B, κισιφῶντος D, 
κτησιφῶντος Π'] οὖν] γοῦν Kirchhoff 117 κισσιφῶν B, κισιφῶν D | 
usAcvvors| τελάντατε Seidler 118 γὰρ ξυνέξης DB, δὲ συνέζης D, δὴ 
συνέξζης Hermann, τοι συνέζης Kock | ὡς] Fix, εἰς BD | ξυνέξης ὡς] 
ξυνευνέτης Rossignol | εὐριπίδου B 119 ὡς om. B | ὥς φασι, τὴν 
Μελῳδίαν Rossignol, ὦ φϑισικὲ τὴν μελῳδίαν Nauck, fort. καὶ τέκνα 
καὶ μελῳδίαν 120 αἱ om. B D, addidit Kirchhoff 193 αὐταῖς BD 

126 sig BD. 19 καὶ κακοὶ λόγοι Kirchhoff, καὶ κακὰς λέγει Enger, 
κἀκδίκως ψέγει. F. Gu. Schmidt, fort. κοὐκ ἐπίσκοπον 128 o? δ᾽ 
ὡς Vitelli | εἴσ᾽] Rossignol, εἰς B.D | 5 ἐγὼ λέγω Nauck, ἐμῷ λόγω 
Fritzsche, £yvox' ἐγώ Mekler, ἔγνων ἐγώ Vitelli 129 sq. ὡς τολμή- 
σαντα αὐτὸν τοῦτο E, ὡς τολμῆσαι, τὲ αὐτὸν τοιαύτην F 180 τοιοῦ- 
vov B, τοῦ ὄντος D, unde ϑανόντος Rossignol 
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εἰ ταῖς ἀληϑείαισιν οὗ τεϑνηκότες 

αἴσϑησιν εἶχον, ἄνδρες ὥς φασίν τινες, 
ἀπηγξάμην ἂν ὥστ᾽ ἰδεῖν Εὐριπέδην. 

181 ἀληϑείησιν B 132 φησὶ Β 133 post εὐριπίδην addunt 
BD: περὶ τραγωδίας ἔνιοι ταῦτά φασι. τοῖς πρῶτον νικήσασι τρύγα 
δοθῆναι κατ᾽ ἀρχὰς ὧϑλον καὶ ἀπὸ τούτου κληϑῆναι τραγωδίας (sic etiam 
B, non τρυγωδίας). τρύγα δὲ ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ τὸν νέον οἶνον. ἦν δὲ 
τὸ ὄνομα τοῦτο κοινὸν καὶ πρὸς τὴν τραγωδίαν καὶ πρὸς τὴν κωμῳδίαν 
ἐπεὶ οὔπω διεκέχκριτο (διέκριτο D) τὰ τῆς ποιήσεως ἑκάτερα. ἔνιοι δὲ οὐ 
τρυγωδίαν ἀπὸ τῆς τρυγὸς ἀλλὰ τραγωδίαν ὠνομᾶσϑαι (sic) λέγουσι 
τράγος καὶ (l καὶ τράγος) ὡρίσϑη τοῖς νικήσασιν. ὕστερον δὲ τὸ μὲν 
χοινὸν ὄνομα μόνη ἔσχεν ἡ τραγωδία (verba ἔνιοι. . τραγωδία om. D). 
ἡ δὲ κωμωδία (κωμωδία δὲ, omisso ], D) ὠνομάσϑη ἐπειδὴ πρότερον 
κατὰ κώμας ἔλεγον αὐτὴν ἐν ταῖς ἑορταῖς τοῦ διὸς καὶ τῆς δήμητρος ἢ 
ἀπὸ τοῦ κωμάζξειν. 
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